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El Departament de Música de la BIBLIOTECA DE CATALUNYA, en presentar avui
l'edició del Codex Musical de Las Huelgas (Burgos), continua la serie de publícacions
científiques de les obres cabdals de la música hispanica.
Prosseguint el nostre pla inicial, a mesura que madurin els temps i a mesura que
l'aportacíó d'altres amics ens ajudi en la tasca, sense fixar temps i sense fixar de moment
un ordre, anirem donant les edicions de les obres cabdals de la música gregoriana peninsular (Hymnariwm d'Osca del segle XI, l'Antiphonarittm de Girona del mateix segle,
el Tropariumt de Ripoll dels segles xr-xn, el de Tortosa del xm, etc.); unes les donarem sols amb el facsímil, altres adhuc amb les transcripcions. Com a mostra de la
música trobadoresca de Castella, preparem l'edició integral de les cantigues d'Anfós el
Savi, on estudiarem llur relació melódica amb els cants de tropus i de seqüencies medievals peninsulars, amb els cants dels trobadors i amb les can9ons del folklore espanyol.
Com a mostra de la música de l'Ars nova de Catalunya, donarem els diferents
fascicles i fragments de la música religiosa del segle xrv que hem anat recollint, i que
en part hauria estat practicada a la capella deis nostres reís Pere III, Joan I i Martí I.
Editarem, també, exemples de la música cortisana de la casa reial d'Aragó del segle XIV,
que per sort nostra s'han conservat en biblioteques estrangeres. Entra, així mateix, en
el nostre pla la pub1icaci6 del Cancionero de la Colombina de Sevilla i el que servía
a !'Alcazar reial de Segóvia a comen9ament del segle xvr. Aportarem monuments musicals
de la polifonía bispanica dels segles xv-xvi, provinents de Segovia, de T ara9ona, Valladolid, Sevilla, de la mateixa Catalunya i els de la música organica de Castella. El segle xvn
continuara enriquint-se amb la publicació dels altres volums de Joan Pujol, de Joan
Cabanillcs i ambla de tants d'altres com tenim en cartera. La música del segle >.'VIII adés
la religiosa, adés la del camp profa- salvant honroses excepcions - espera que mans
amoroses la desenterrin dels arxius catedralicis i dels temples peninsulars.
La tasca és immensa, i el fons és prou ric pcr a enlairar el passat historie d'un
poble. Per tal que la tasca sigui més compartida, a mesura que les circumstancies s'ho
portin, ultra les publicacions de caracter monumental de la música dels segles x-xvm,
donarem quaderns d'estudis musicológics amb monografies detallades dels diversos aspcctcs musicals d'Espanya. Per aquesta nova tasca demanarem l'ajut dels especialistes
estrangers, ultra els de Castclla i els de Catalunya.
Com a introducció a l'estudi del Códex de Las Huelgas, hem aplegat una serie de
notícies insospitades fins ara sobre la música hispanica anterior al segle XI. L'estudi
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detingut de la música del cOdex visigOtic d'Azagra i del de Roda ens fa presentar mostra
de cants lírics- fins avui indesxifrables -, que podem considerar a Europa com els més
antics del genere. En la qüestió dels instruments, l'estudi documental, la poesía cristiana
peninsular anterior al segle XII i les miniatures deis Beatus, etc., enlairen el nivell de la
mtísica cristiana de la nostra península ja en dies ben primitius. La manca de teórics
musicals hispanics és un. fet sorprenent, per aixó l'exposem amb tota claredat. L'aportació
dels dos fragments de códexs musicals desconeguts fins ara, assenyala com també 1' escola
de Córdova (?) del segle x va tenir la seva notació amb neumes simplicíssims; demostra
encara com 1' escola aragonesa de Sant ] oan de la Penya, desconeguda fins al present,
puja de sobte a la capdavantera per la grafía esvelta d~ls seus neumes mossarabics. El
lector veura, encara, com el cant dramatic de la Sibil·la fou potser nat dins de la
littírgia mossarabiga i no a Sant Martial de Limoges, com semblava fins ara.
Del període romanic, Catalunya i Aragó ens ofrenen els joiells més preats de la
música peninsular deis segles x-xii que perdura fins als segles xm i XIV entre nosaltres. En
les relíquies literario-musicals deis tropus i de les seqüencies deis segles XI-XII, trobem com
Ripoll es relaciona estretament amb Sant Joan de la Penya, per l'Aragó, i amb
San Millan de la Cogolla, per Castella. Aquest repertori perdura en els troparis dels
segles XI-XII, de Vic i de Girona; en el del XIII, de Tortosa, i en els deis XIV-XV, d'altres
temples del nostre antic reialme. L'estudi deis cants de l'Ordinarium Missae del Códex
de Las Huelgas ens ha obligat a fullejar un bell rengle de manuscrits peninsulars i
estrangers deis segles XI-XV, a fi de coHacionar-los amb el tenor de les composicions similars del Códex de Las Huelgas. El treball ha estat feixuc; amb ell, pero, hem pogut
constatar que aqueiles melodies internacionals foren conegudes i ben constants a Espanya;
altres vegades hem pogut trobar tipismes nacionals que hauran d'estudiar-se. Ultra aixó,
en el fet dels tropus i seqüencies hem pogut constatar també que els nostres centres
litúrgico-musicals deis segles XI-XIII, es relacionaren amb Sant Martial de Limoges i amb
Moissac al migdia de Franc;a per l'altra banda.
El període gótic ha estat fins ara el més oblidat, quant al fet de la música a veus
dins de la nostra península. En la publicació que avui presentero, aquest punt, el més
fose i el més difícil de la historia de la música hispanica, resta ja forc;a aclarit. S! fins
ara hom assenyalava la música a veus del Calixtinus de Compostela com a importació
francesa del segle xn, nosaltres apuntem dades forc;a precises per demostrar que aquella
música, bo i traspuant l'estil de Sant Martial, és ben autóctona. El matPix detall del
Lucas, canonicus, magnus organista, mort el n64, que hem trobat a la catedral de
Tarragona, assenyala un altre centre contemporani i fins anterior a la magna escola deis
mestres Leoninus i Perotinus de Notre-Dame de París. Aquest centre de música a veus,
fins ara totalment desconegut a la capital eclesiastica de la nostra terra, obrá camins
amples per a la recerca de la polifonia primitiva entre nosaltres. Quant al segle XIII, al
nostre llibre hom trobara documentació rica sobre l'ensenyament de l'organum a l'Estudi
General de Salamanca, i sobre la practica de la música a veus, a Toledo, Burgos i
Las Huelgas, per a Castella, i Ripoll, Tortosa i Scala Dei, per a Catalunya. El mateix
códex amb música a veus del segle XIII que, provinent de Toledo, és servat a Madrid, fins
avui hom el prenia com a copiat a Franc;a; el códex de Las Huelgas ha demostrat, en
canvi, que el manuscrit de Madrid fou copiat a Espanya, i potser a la mateixa ciutat de
Toledo. El seu repertori no és tot frances com es deia fins ara, sinó que presenta un
fons certament compost a Espanya.
Els planctus per la mort deis reís de Castella i de Leon restaven musicalment
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desconeguts. Amb la publicació del nostre codex, l'erudit veura com Espanya va al costat de Franc;a i d' Anglaterra, adhuc en aquest punt. El codex de Las Huelgas ens ha
servat el planctus per la mort de Sanxo III {IIS7-IIS8) i d'Anfós VIII (ns8-r2r4) de
Castella, com també el dedicat a la mort de Maria Gonzhlez de Agüero, abadessa de les
Huelgas, de la primera meitat del s. XIV. Per completar aquesta branca, encabim la versió
musical del planctus dedicat a la mort del reí F erran 11 de Leon (IISJ-II88), servat únicament al codex de Florencia.
Quant al fet tan ric del repertori musical de les Cantigas de Santa Maria, hem
afegit unes notes precioses per a demostrar com Ripoll coneixia ja conductus monódics i
polífons segons la construcció de les cantigues, un segle abans del rci Anfós el Savi.
Amb els apuntaments que suara feiem, ja es compren el preu i la significació del
Códex Musical de Las Huelgas. Com apuntavem, l'epoca més ignorada de la historia
musical d'Espanya era la música a veus del Ars antiqua del segle XII fins a comenc;ament
del XIV. A fj d'aclarir aquest punt, la BIBLIOTECA DE CATALUNYA es va emprendre la
tasca de l'edició completa del present manuscrit. El lector veura com no hem estat pas
defraudats. Aquest codex conté mostra de tot el repertori de la nostra Ars antiqua,
comenc;ant pels organa, seguint per les seqüencies i passant pel repertori de motets fins
al dels conductus de Ñotre-Dame de París. Aquest manuscrit és fins ara l'únic que s'ha
servat en el mateix lloc d'origen, i és un dels més complerts del genere. La seva notació s'ha prestat a meravella per a transcriure coro cal una gran part dels organa, que si
bé són posteriors al rcpertori d'organa de París, tenen una importancia maxima per a
l'estudi de les melodies dels tropus peninsulars i per a l'estudi de melodies religioses que
foren patró del rondell (rondeau), de la retrouenge i d'altres formes líriques de l'edat
mitjana. Alguns d'aquests organa duen encara passatges amb canvis de veus, com si
fossin imitacions, que serviran per coneixer a bastament l'evolució del canon i de la
fuga incipient a la nostra península. Tot estudiant el repertori de Huelgas, donem
un conspectus sobre el fet, no prou estudiat, de la practica dels tropus a Espanya a
l'edat mitjana.
En la secció de seqüencies, el nostre códex ens ha obert camins nous per a
l'estudi de les proses peninsulars, i aporta mostres inedites del text i de les diferents
melodies d'aquest genere popular. El fet que moltes arribin a dues veus i que la majoria
es presentin amb notació mensural-modal, augmenta la valor del nostre manuscrit. És
clar que en aquesta secció algunes vegades ens hem vist forc;ats a seguir un ritme que
sembla un xic forc;at. La culpa no és del sistema que hem emprat en la transcripció,
sinó que prové del mateix copista del códex, que sovint volgué enriquir de melismes unes
tonades que primerament eren quasi sil-labiques. En la transcripció rítmica d'algunes
d'aquestes proses ens fou major guiatge el consell de Friedrich Ludwig i de P eter
Wagner - dissortadament ja traspassats -, que no el gust dels bons amics els monjos
de Solesmes i llurs seguidors.
On, pero, el códex de Las Huelgas presenta un caire totalment únic per a l'estudi
de la polifonía medieval. és en la secció de motets i en la deis conductus. Quant als
motets, cal dir que Huelgas ens dóna mostra de tota la gama del repertori de l'Ars
antiqua : des del motet-organum de Notre-Dame i amb l'estil de conductus, fins al repertori del fascicle sete de :Montpeller, i encara d'altres arriben amb l'estil modernitzat de
comenc;ament del segle XIV. Ultra la serie de motets provinents de Franc;a, el códex duu
vint-i-un motets composats a Espanya, de segur a la mateixa Castella. Aquests abracen
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encara tota la gama del repertori de motets antics. El copista del códex de Las Huelgas sovint va retocar els tenors originals i fins els va escriure de bell nou, bo i ca~
viant-los el ritme i el color tradicional dels tenors antics. Aquest copista va modernitzar
tant alguns dels motets - adhuc les veus superiors -, que de no donar el facsímil, no
seria possible que !'especialista pogués veure la rectitud de la nostra transcripció.
1 aquesta, puja de valor, pel fet que ultra la versió de Las Huelgas, cas d'ésser-nos coneguda, donem alhora la versió autentica deis diferents motets i la de llur font musical.
El copista de Huelgas era un revolucionari, i si algunes vegades hem de lamentar que
ens hagués desfigurat algun deis motets típics de Franc;a, d'altres l'haurem de lloar per
haver sabut imprimir una estetica nova al motet tradicional, bo i deixant-lo encara amb
la mateixa música que trobem en altres versions autentiques dels motets antics.
En la branca dels conductus polifónics, el códex castella es presenta també amb
notació mensural-modal ben fixa; és un cas únic en els manuscrits medievals amb
aquest repertori. Gracies a aquesta notació, avui podem presentar diferents conductus
a veus del fons antic de l'escola de París, amb transcripció sovint ben reeixida. El
Mestre Ludwig tingué grossa alegria en veure les preves, i, en retornar-nos-les, ens felicita
pel pas que havíem avan~t en aquesta branca, la més difícil i la menys estudiada de la
música a veus del segle XIII.
El códex de Las Huelgas, dones, presenta un fons musical conegut pels manuscrits més classics amb la polifonía de Notre-Dame de París; ens aclareix la seva interpretació; demostra que Espanya va practicar la polifonía adhuc en els monestirs de
religioses, i aporta un fons autócton fins ara dcsconegut. Sense el facsímil al davant, el
lector no hauria pogut donar-se compte de les llibertats que s'hi prenia el copista, i dels
retocs massa lliures que hom hi afegí posteriorment. En aquest volum hom trobara clarícia
sobre cada una de les qüestions apuntades.
Per les facilitats rebudes al gran monestir de Las Huelgas, vulgui la il·lustre
Abadessa i la Reverenda Comunitat d'aquell cenobi insigne acccptar la nostra profunda
reconeixenc;a.
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B. N., Mss. C. 132. [Aquest Ms. pero, segons
Solesmes, notes de l'Arxiu, és el Graduale
de Palermo. Cf., també, M. Sablayrolles a
S ammelbiinde der IMG (r9rr-r2), XIII, pagines 5II i S., que el dóna COm a escrit a
Sicília entre els anys XI30-rr38. Cf. L. Delisie, J ournal des Savants, 1908, p. 42 i ss.)
Tratado de música árabe. Madrid, B. N ., Mss.
R. 230.*
Orationate S. Clementis Toletani, s. xv. B. N.
Mss. Toledo, 122.*
Sacramentarium, s. XII. Madríd, B. N . Mss.
V.a 20-8 (a. Toledo 35.14).
M issale Plenum, de finals del s. XII. Madrid,
Biblioteca privada del Rei. II. D. 3 (a. VII.
F. a .).
Antiphonarium, s. xv, seguit d'un apendix amb
un fragment d'un Troparium del s. XIV,
Montblanc, Arxiu de Santa Maria, s. n.
Responsoriale-JV!issale, S . XI. Montserrat, codex 72.
Troparium-Prosar·i~tm, s. X II Monestir de Montserrat, Ms. 73.
Graduale-Tropari·I.tnt, s. xv. Església parroquial
de Moü\, cOdex n .o 4, provinent de l 'Estany.
Iiymnar·i um, s. xr. Osea, Catedral, s. s.
Troparium de Sant J oan de la Penya, s. xn.
Osea, Catedral, s. s.
Matutinarium, s. XII. Osea, Catedral, n .o 2.
Matutinarium, s. XIII . Osea, Catedral, n. 0 5·
1Vfatutinari-um, s. XII. Osea, Catedral, n .0 6.
Matz~tinarium, s. xm. Osea, Catedral, n.o 25 .
Graduale-Troparium del monestir de Santa María de l'Estany, s. xv. Santa Maria de l'Estany, s. n .
Missale Mixtum, del 1370. La Seu d'Urgell,
Església de la Pietat, s. n .
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M issale Hispalense, del 1455. Sevilla, Colombina,
BB 148-8 (85-5).
Missale Hispalense, s. xv. Sevilla, Colombina,
149-2. *
Missale Hispalense, anterior al 13II. Sevilla,
Bibl. Colombina, BB 149-II.
l'vlissale Hispalense [=El Cartujano], s. xv. Sevilla, Colombina, BB 149-12. *
Missale Hispalense, anterior al 13II. Sevilla,
Colombina BB 149-13 (84-1).
Missale Hispalense, posterior al 13II. Sevilla
Colombina, BB 149-19 (84-1).*
M1"ssale secundum ritum et ordittem Ecclesi 8
Hispalensis, s. xv. Sevilla, Colombina, BB
149-15 (84-1). *
Missale Hispalense, del 1450. Sevilla, Colombina, BB 149-18.*
Recull de teorics musicals deis segles XIII-XIV.
Sevilla, Colombina, 5-2-25.
J!íssale del 1466. Tarayona, Catedral, s. s.*
Missale Tirassonense del 1471. Tara¡;:ona, Catedral, s. n.*
Prosarium, s. xrv. Tarragona, Arxiu diocesa,
cOdex 12.
M issale Cisterciense, s. xm. Tarragona, Bibl.
Provincial, n.0 59·
Missale Cisterciense, provinent de Poblet, s. xm.
Tarragona, Bibl. Provincial, codex 79·
M issale Cisterciense, provinent de Poblet, s. xm.
Tarragona, Bibl. Provincial, cOdex 126.
Antiphonarimn,s.xiii-XV. Toledo, Catedral, 33-4·
Breviarium-Sanctorale, s. xn-xm. Toledo, Catedral, 33·5·
Graduale, s. XIV-XV. Toledo, Catedral, 33.24.
Breviarium-Temporale, s. XII. Toledo, Catedral,
35·9·
Graduale, s. XII-XIII. Toledo, Catedral, 35.10.
M atutinarittm-A ntiphonale, s. XIV. Toledo, Catedral, 35.12.
Missale, !>. XIII. Toledo, Catedral, 37.18.
Missale, s. XIV. Toledo, Catedral, 39·3·
Cantorale de Perugia, s. xn-xm. Toledo, Catedral, 39.20.
Antiphonale Monasticum, s. XI-XII. Toledo, Catedral, 44.1.
Antiphonarium, s. XII. Toledo, Catedral, 44.2.
Antiphonale, s. XIV. Toledo, Catedral, 44·3·
A ntiphonale Camaldulense, s. XII. Toledo, Catedral, 48.14.
A ntiphonaritmz, s. XIV-XV. Toledo, Catedral,
48.r5.

XIX

Sacramentarium, s. XII. Tortosa, 41.
Processionale, s. XIV. Tortosa, Catedral, 92.
Troparium, s. XIII. Tortosa, Catedral, c. 135.
Missale Valentinum, del 1417. Valencia, Catedral, go (91). *
M issale Valmtinum, del 1417. Valencia, Catedral, gr (92).*
M issale V alentimtm, anterior al 14II. Valencia,
Catedral, 99· *
Troparittm, s. xm. Vic, Catedral, Bibl. Capitolar, xxxr.
Breviariwm Vicense, s. XIV. Vic, Catedral, Bibl.
Capitolar, cvr.
Troparium de Ripoll, s. XI-XII. Vic, Catedral,
Bibl. Capitolar, cxr.
Processionarimn Vicense, s. xnr. Vic, Catedral,
Bibl. Capitolar, CXXIV.
Missale parvum de La Seu d'Urgell, s. xv. Vic.
Museu Episcopal, n. 0 4163.
M ss. visigotics
Liber Ferdinandi, s. XI. Compostela, Bibl. Universitat.
Homiliariwm, s. x. Cordova, Catedral, sign. r .
f¿Existeix alli un altre Codex visigOtic de
1' Alvarus Cordubmsis?]
Escorial, cOdex a. n. 9 , del 954·
Madrid, B. N. 1\Iss. roos (Hb 6o), abans Toledo 35-1, del segle x.
Codex d'Azagra. Madrid, B. N. M:ss. 10029.
Codex de Roda, s. x-xr. Madrid, B. N. (En diposit.)
Cantorale de Sant Joan de la Penya, s. x. Saragossa, Universitat, Facultat de Dret, s. s.
Codexs espanyols que es troben a l'estranger
Missale Hispalense, s. xrv-xv. Génova, Universitat A VII 3· **
Breviaritttn Hispanicum, s. xr-xn. Londres,
Brit. Museum 30848. (Aquest cOdex no és
mossarabic.)
Breviarit-ttn Hispanicttm, s. XI-XII. Londres,
B. M. Add. 30849.
Breviarit-tm et Missale Mozarabicttm de Santo
Domingo de Silos, s. xr. Londres, B. M.
Add. 3085o.
0/ficium ms. rythmicum s. Blasii, s. XIII.
Munic, Lud. Rosenthal Katalog 155, número 315.**

XX

EL CODEX MUSICAL DE LAS HUELGAS

Breviarium de Girona, s. xv. París, B. N.
lat. 1309.
Collectaner'1n. de Rípoll, s. xm. París, B. N.
lat. 5132.
Collectaneum de Rípoll, s. XIII. París, B. N.
lat. 594!.
Troparium de Girona, s. XII. París, Bibl. Nat.
nouv. acq. lat. 495·
M issale de Santo Domingo de Silos, s. XIII.
París, B. N. nouv. acq. lat. 2194.
Missale Fratmm Minorum, provinent de Barcelona, s. XIII . Roma, Bibl. Vatic., Cod.
la t. 3547· **
Missale ms. Praedicatorum Hispanicum, s. xvr.
Roma, Vatic., 5590.*
Collectanewm Hispanicum, s. XIV. Roma, Vatica Palat., 965.*
Italia
Processiottale-Sequentiarium, s. XI-XII. Bologna,
Bibl. Univ. Ms. 2748.
Troparittm de Nonantola, s. XI. Bologna, Bibl.
Univ. Ms. 2824.
Missale Hispalense, s. XIV- XV. Genova, Universitat, A VII 3.**
Homiliarium, S. XI. :;\lontecassino, cod. 99·
Atttitphonarimn et Graduale de Sant Lloren<; de
Perugia, s. xrrr i xv. Perugia, Capítol, 30. **
Antiphonarittm-Prosarium, s. x r. Roma, Angelica, 123.
Prosarium de Chartres, s. xrrr. Roma, Angelica,
435·
Brev1:arium S. Bernardi, s. xrv. Roma, Angelica, 440.
Troparium-Prosarium, provinent de Nonantola, s. xr. Roma, Bibl. Casanat. 1741.
GradtJale Dominícanum, s. xm. Roma, Procure
deis Dominics, 67-89.
Codex Vaticanttm, s. XIII, Roma, Vatic. lat.
3087.*
Missale, s. XIII. Roma, Vatic. lat. 3547·**
Codex Vaticanmn, s. xn, afegit XIII. Roma,
Vatic. lat. 4227.
Afissale Mi1wrum, s. XIV. Cod. Vatic.lat. 4743·*
Missale Praedicaturum Hispanicum, s. XIV.
Roma, Vatic. lat. 5590·**
Collectaneum Hispanicum, s. XIV. Roma, Vatic.
Palat. 965.**

Missale, s. XIII-XIV. Roma, Vatic. Reg. 2049.
Graduale Fratrttm 111inorum, s. XIV. Roma,
Vatic., Regin. 2052.
Troparium Cassinense, s. XII. Roma, Bihl.
Vatic., Urbin. 6o2.
Troparium-Prosarimlt, s. XI. Roma, Vitt. Eman.
1343·
b) A m b m ú si e a a ve t~ s 1 o b é q 1~ e
s'hi relacionen
Alemanya

Bamberg, Staatsbibl. Ed. rv 6 (Ba) . Editat
amb facsl.mil per Aubry a Cent Motets.
Berlín, Preuss. Staatsbibl. Mus. Ms. 40580.
Berlín, Preuss. Staatsbibl. germ. 109.
Breslau, Univers. Bibl. 1, n. 0 446.
Darmstadt, Landesbibl. 3317, 3471 i 3472 (Da).
Innsbruck, Univ. Bibl., Ms. 457·
Karlsruhe, St. Peter Pro. 16.
Munic, Staatsbibl. lat. 5539 (Mü C).
Munic, Staatsbibl., lat. 6419.
1\lunic, Staatsbibl., la t. II764.
~Iunic, Staatsbibl., lat. 16444 {Mü B).
Munic, Staatsbibl., lat. 23286.
1\Iunic, Univers. Bibl., Ms. 157.
Trier, Stadtbibl. Ms. 322 (426), 1994. **
Wolfenbüttel, 677. olim Helmstad., 628 (W 1).
Wolfenbüttel, 1206, olim Helmstad., 109g(W 2 ).
Anglaterra

Cambridge, Corpus Christi College, 473 [ =Win.
chcster Troper].
Cambridge, Trinity College, O. 2. r.
Cambridge, Univers. Library, Ff. I, 17.
Londres, B. M. Egerton, 274 (Lo B).
Londres, B. '11. Egerton, 945·
Londres, B. 1\I. Egerton, 26r5 (Lo A).
Londres, B. M. Harl., 978 (Lo H) [Incipit de]s
textos d'un recull perdut de motets.]*
Londres, B. l\L Add., 27630 (Lo D).
Londres, B. l\L Add., 30091 (Lo C).
Londres, B. l\1. Add., 3688r.
Oxford, Bodl. Douce, 308.
Oxford, Bodl. E Mus. 7·
Oxford, Bodl. Add., A. 44·* [Només textos.]
Oxford, Magdalen. College i\Is. 100. **
Oxford, New College sign. 362, ff. 82-91.

1.
Els manuscrits més importants amb música a veus, els citare m amb les siglcs de Ludwig, que s6n ja c11ts·
entre cls musicolegs.
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Oxford, Rawlinson, C. 510.* [Només textos.]
Worcester, Cathedral, Add. 68, amb difcrents
fragments.
Belgica
Tournai, Bibl. Catedral, Voisin, n. 0

IV.

Fran~a

Apt, Biblioteca Capitolar. [Misses i motets del
repertori d'Avinyó.]
Besan<;on, Bibl. Episcopal, Ms. 716. (Incipit
dels textos d'un recull perdut de motets.]*
Boulogne, s. M., 148 (rr9).**
Cambrai, Bibl. Municipal 410 (386).**
Chartres, Bibl. Municipal 109.
Chartrcs, Bibl. Municipal 130 [148].
Douai, Bibl. Municipal go (124).
Douai, Bibl. Municipal 274.
Limoges, Bibl. Municipal 2 (17).**
Montpeller, Éc. de Méd. 6.
Montpell~"r, Éc. de Méd. H. 196 (Mo).
París, Bibl. Arsenal, 135 (Ars A) .
París, Bibl. Arsenal, 3517-18 (Ars B).
París, Bibl. Arsenal, 5198.
París, Bibl. Arsenal, 6361. [= Copia del text
del Ms. perdut de motets de La Clayette].
París, Bibl. Arsenal, 8521 (Ars C).
París, Bibl. l\Iazarine, 307. **
París, Bibl. Nationale, lat. II39·
París, B. N., lat. 3549·
París, B. N., lat. 3719.
París, B. N., lat. 5132, provinent de Ripoll.
París, B. N., lat. 5247.
París, B. N., lat. II266. (Pseudo-Aristóteles.)
París, B. N., lat. 15139 (St. V).
Paris, B. N., fr<;. 146 (Facsímil per Aubry).
París, B. ;.;;. fr<;., 844. (Cha11SO?mier du Roi.)
París, B. N. fr<;., 845.
París, B. 1\. fr<;., 8.~6.
Paris, B. ~. frc;., 847.
París, B. N. fr<;., 2193. *
París, B. N. fr<;., 12615. (Clums. de Noailles.)
París, B. N. fr<;., zooso (anc. Saint-Germain ,
fr. 1989). [Facsímil de P . Meyer i G. Raynaud, del 1892.]
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Espanya
Compostela, Catedral, COdex Calixtinus.
Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó, Ripoll, 139.
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 250.
Barcelona, Biblioteca de Catalw1ya, M. 853.
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 946.
Barcelona, Orfeó Catala, Ms. 1.
Barcelona, Orfeó CataHt, l\Is. 2.
Burgos, Codex de Las Huelgas (Hu).
Burgos, Parroquia de Sant Esteve, s. s. Fragments d un Tropari-Prosari del s. XIII.
Escorial, Monestir, codex T. I. 12.
Madrid, B. N., Mss. 6528 (a. R., 139).
Madrid, B. N., Mss. 20486 (a. Toledo, 33.23
= Madrid, Hh., 167) (Ma).
l\Iontserrat, Llibre V ermell, .Ms. 1.
Tarragona, Arxiu Episcopal, cOd. 12.
Tortosa, Catedral, 97·
Tortosa, Catedral, 133.
Tortosa, Catedral, 135.

Italia

Assís, Bibl. Comunale, Ms. 695.**
Bologna, Liceo Musicale, Q. rr.**
Florencia, Bibl. Laurenz. pluteus 29, cOdex
{Flo).
Florencia, Naz. 11, 1, 122.**
Florencia, Naz. u, 1, 212.**
Lucca, Bibl. Capit., 603.
Mila, Bibl. Ambrosiana, Ms. 17.
Modena, Bibl. Es tense AR, 4A· **
Roma, Vatic. Reg. 586.
Roma, Vatic. Reg. 592.
Roma, Vatic. Reg. 1490.
Roma, Vatic. Reg. lat. 1543.
Roma, \'atic., Ottob., lat. 3025.
Turín, Reale Bibl., :\Iss. Vari, 42.

Suissa

Engelberg, Stiftsbibliothek, Ms. 314.
St. Gallen, Stiftsbibliothek N. 383.

1
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B) EDICIONS D'ORGANA, SEQÜENCIES I MOTETS
a) Textos

1

Bibliographie des Clta1~01miers fram¡ais des
xw• et x1v• siecles, 1. París, 1884.
STIMMING, A., Die altframosischen M otette der
Bamberger Handschrift. Dresden, 1906. En
la Gesellschaft fiir romanische Líterat1.".
Band, 13.

-

CARMINA BuRANA. Vegi's Obres i estudis HILKA,
und ScHUMANN, iliEYER i SCIDlELLER.
CHEVALIER, Ulysse, Repertori~tm Hymnologicum. Catalogue des Chants, Hymnes, Proses,
Séquences, Tropes en usage dans l' Église
b) Melodies
latine, I-VI. Bruxelles, 1892-1921.
DANIEL, H ., Thesaurus hymnologicus sive hymI. Cant gregoria
norum, canticorum, sequ.entiarum circa annum MD t{Sitatorum coUectio amplissima, r-v. Antiphonale Romano-Seraphicum pro horis diurnis. Tournai, 1928.
Halis et Lipziae, 1841-1856 i 1863.
DREVES, G., i BLUlliE, Cl., Analecta hymnica A ntiphonale sacrosanctae Romanae Ecclesiae pro
dit,mis horis. Romae, Typis Polyglottis Vamedii aevi. Cinquanta cinc volums. Leipzig,
ticanis, 1919.
1886-1922. Les citem amb les sigles AH.
- E i1~ Jahrtat,send lateinischer H ymnendich- A ntiphottale Sarisbttriense, reproduit en facsímil
per W. H. FRERE, en Tite Plainsong and
ttmg, I-II, Leipzig, 1909.
Mediaeval .\Iusic Socíety. London, 1901 i ss.
F LACIUS lLLYRICUS, M., Carmina vetusta ante
300 amws scripta, quae deplorant it~citiam Antiphonarium Cistercie"se auctoritate RR. DoEvangelii et taxant abusus ceremOtlÍarum, ac
mitú Sebastiani Wyart A bbatis Cistercii
quae ostendm:t doctrinam hujttS temporis non
nec1W1l abbatis generalis Cisterciensium reforesse ttovam. Fttlsit enim se·mper et fttlgebit
matomm set~ strictioris observantiae editt"'~·
in aliquibtls vera Ecclesiae doctrina. WitEx Typographia Cisterciensium Reformatotenberg, 1548. No l'hem pogut tenir a ma;
rum seu strictioris Observantiae in Westla citem seguint Ludwig. Les altres edicions
male, mdcccciij.
del 1552, 1557. 1754. etc., les citem també BANNISTER, H. M., MOttt~menti Vaticani di Pade segona ma.
leografía Musicale Latina, I-II. Leipsig, 1913.
MILCHSACK, G., Hymni et Sequentiae, I, Halle, BARGE, Fr. M., Cantt~s pro Benedictionibus
SS. Sacramenti in Ordine Fratrum Praedi1886.
MISSET, E., et WEALE, W . H . l., Analecta
catorum usitati. Desclée, 1909.
liturgica, Pars n . Thesaurvs hymnologicvs, Cantuale ad uwm Domus Parisiensis CongreI-11. Insulis et Brugis, 1888-1892.
gationis lVIissionis. Desclée, a1910.
Cant1.~s Selecti ad Benedictionem Sanctissimi SaMoNE, F. J., Lateinische Hymnen des Mt'ttelalters, aus Handschriften herausgegeben 1md
cramenti ex libris Vaticanis et Solesmensibus
erkliirt, r-m. Freiburg i./B., 1853-1855.
excerpti. Desclée, 1924.
MoREL, G., Lateinische Hymnen des Mittelalters,
Cantus varii romano-seraphici, publicats per
grosstenteils atlS Handschrifte1l schweizerischer
a ús dels franciscans de Frans;a i en part
Kloster, als Nachtrag zu dett Hymttemammtranscrits del codex de París, B. N. la t. 1339·
ltmget' von Mone, Daniel uttd anderett. EinTournai, 1902.
siedeln, I-II, 1866-68.
EBEL, B., Das alteste alemannische Hymnar
NEALE, J. M., Sequentiae ex Missalibtls Germamit Notet~. Kodex 366 ( 472) Einsiedeln
tlicis, Attglicis, Gallic~at~]is aliisqtle medii
{xu. ]ahrlmndert). Verolfentlichm~ge" der
aevi collectae (Daniel, v). Londini, 1852.
gregorianischm Akademie zzt Freibttrg i1l
RAYNAUD, Gaston, Reweil de Motet-s frat'fais
der Scltweiz. xvn. Heft.
des xn• et xm• siecles, I-II. París, 1881-1883. GASTOUÉ, A., Ordittarium Salutationum. CanI
Per no aUargar, no citem la sl:rie de missals i de brcviaris peninsulars impresos als segles xv-xVI,
els quals, bo i duent el text de seqüencies, van sempre scnse la música; ('n canvi, alguns d'aquests duen de
Bencdicamus tropats amb música.
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tus varii populares pro salutationibus ad
Zeu.ge deutscher Choralilberliefenmg. Erster
SS. SacramenttmJ et precibus diversis. PaBand. Von Advent bis Christi Himmelfahrt.
rís, 1910.
Leipzig, 1930.
Graduale Cisterciense. Auctoritate RR. Domini \VEINMANN, K, Hymnarium Parisiet~se. Das
Sebastiani TVyart Abbatis Generalis Ordinis
Hymnar der Zisterzienserabtei Pairis im
Cistercimsis reformati editum. Ex TypoElsass. Aus zwei Kodizes des I2. tmd IJ.
graphia Ordinis Cisterciensis Reformati in
1 ahrlumderts herausgegebm tmd KommenWestmale, mdcccxcix.
tiert. Regensburg, 1904. En les VeroffentGradttale juxta ritum sacri Ord. Praedicatontm .
lichzmgen der Gregorianischen Akademie zu
Roma, 1907 i 1928.
Freib~trg in der Schweiz, Heft III.
Graduale Praemonstratense. Tournai, 1908.
Grad~tale Romano-Seraphictem. Tournai, 1924.
2. Música no gregoriana
Gradteale sacrosanctae Romanae Ecclesiae. Romae, Typis Vaticanis, 1908.
Analecta Montserratensia, 1. Montserrat, 1918.
Graduale Sarisburiense, reproduit en facsímil ANGLES, A., Vegi's; Obres i estudis.
per W. H. FRERE en Tite Plasinsong and AUBRY, P.; ]ÉANROY, A., i BRANDIN, L., Lais
et descorts franyais du :<lii• siecle. T exte et
Mediaevat Mztsic Society. London, 1894.
Hymnarium Cisterciense auctoritate Reverendismusique. París, 1901.
simi D. Augustini 1\!Iarre ediütm, in Westma- AuBRY, P., Les pl"s ancie11s motuunents de la
le, 1909.
musique franyaúe. Parí~. 1905.
Laudes Vesperthtae sw cantus diversi ad Benedic- - Le Roman de Fauvel. Réprod. photogr. du
tionem SS. Sacramenti auctoritate RR. DD.
Ms. fra119ais r.¡.6 de la Biblio!.'que .Vationale
1 oa1mis B. n e Ollitrattlt de Reyvallan. Westde Paris. París, 1907.
malle, 1926.
- Cent Motets dtt XIll• Siecle pHbfiés d'aprés
Liber A ntiphonarius pro Vesperis et Completcle Mamtscrit Ed. ¡¡·• de Bamberg. l. Reprorium 01/icii Romani cum supplemenlo pro
duction phototypique dtt i\Januscrit or ginal.
aliquibus locis. Solesmis, 1897.
II. Transcriptíott en notatiM Moderne et
Líber Gradualis juxta antiquorum codicum fidem
mise en partitio~~- III. Étttdes et Commenrestitutum wm supplemento pro Ordine
taires. París, 1908.
S. Benedicti. et pro aliqztibus locis. Soles- - Le Chattsonnier de l' Arsénat. Réprod. plwtomis, 1895.
typ. dt~ ms. sr88 de la Bibl. de l'Arsé11af.
LORIQUET, B. M., Le Gradttet de l' Église CaParís, 1909.
thédrale de Rottett ate xw siecle. Rouen, 1907. BANNISTER, H. M., Un fragment inedit de <<DisPaléograpltie M1tsicale. Solesmes i Tournai, des
cantus», a la Revue Grégorienne (19II), 1, 29.
del 1888. P r imera serie, !-XIII volums; se- BA.U.MKER, W., Das ltatJtolische detttsche KircJtengona serie, I-II.
lied in seinen Sitzgweisen, 1-Iv. F reiburg
Processionale M onasticum ad usum Congregai.fB., 1886-r9II.
tionis Gallicac Ordinis Sancti Benedicti. So- BAYART, Paul, Adam de la Bassée (t 1286).
lcsmis, 1893.
<<Ludus super Anticlaudianum» d'aprés le
Processionarium S. Ordinis Praedicatorum. TourMs. original conservé a la Bibliotl~eque Munai, 1913.
tzicipale de Lille. Lillc, 1930.
SCHUBIGER, Anselm, Die Saugersclwle St. GaBECK, J., Les CIJ«ttsotmiers des Trottbadot,rs et
llens von 8. bis I2. Jahrh. Einsiedeln, r8s8.
des Trouvercs. Vol. 1 : Reprodmtiott phoSilos, monjos de. \·egi's PRADO, i ROJO a
totypique du Chansomúer Cangé. Vol. u :
Obres i estudis.
Transcriptiolt des chansons, notes et comSuxvor., Do m Gregori. 1ntroducció a la Paleomentaires. París, 1927.
grafía Jfusical Gregoriana . .lfontserrat, 1925. CLÉ)!E~T. F., Chants de la Sainte-Chapelle el
Variae preces, ex liturgia tum hodiema tum antichoix des prit~cipales séquences dtt moyen
age. París, r86r i 1876.
qua, collectae aut usu receptae. Solesmis, 11888.
WAGNER, P., Das Graduale der St. ThomasCousSE:\IAKER, E. de, Hístoire de l'harmonie au
moyen age. París, rSsz.
kirche zt' Leipzig (I4. 1ahrhu1~dert) als
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Zeitscltrift für Musikwissenschaft (1926-27),
IX, pp. 8-39 Í 65-85.
- Intematio11,ale mittelalterliche M elodien, a la
Zeitschrift susdita (1928-1929). XI, pp. 259296 i 321-348. Vegi's Obres i estudis.
H:\.APANEN, T., und ARNO .MALIN, Zwolf tateinische Sequenzen aus den mittelalterlichen
Quellen Finnlands herausgegeben. HelsingRostocker Liederbztch nach den Fragmenten
fors, 1922.
dcr Handschrift mz~ h~rausgegabm Halle
HALBIG, H. Geistliche Jfnsik bis zum Ausgang
(a.JS.), 1927.
DR!NKWELDER, Otto, Ei1~ deutsches Seqzemziar
des r6. ]ahrlumderts, a .l1usikalisclte Formen
aus da;n Ende des IZ. ]ahrhtmderls. Codex
i1~ historischen Reihen ... herausgegeben vo1~
mus. Berol. Z. 78, Process. ms. QttedlinH. 11IARTENS, S· Band. Berlín, 1930.
burgense (saec. rz ex.). En les V eroffentlicJmn- HAMMEHICH, Angul, Mediaevat musíc relics o/
gen der gregoria1tischen Akademie zu FreiDanemar!t. Leipzig, 1912.
b~~rg in der Schweiz, herausgageben V01l
HANDSCHIN, J. Vegi's Obres i estudís.
Prof. Dr. P. Wagner. Graz tmd Wim, 1913 HUGIIES, Dom Anselm, lVorcester Mediaeval
EINSTEIN, A., Beispielsammltmg zttr iiltere1t MttHamzo1ty, a The Plaúzsong & M ediaeval i\.fusikgeschichte (Lcipzig, 1930). CoHecció Aus
sic Society, 1928.
N atur und Geisteswelt, n.o 439, 4· o. edició. Hymn-Melodies and Sequences, Hymn-Melodies
for the whole year from the Sarum S ervic<JFICI<ER, R. Musik der Gotik. Perotin11s Organum
Qttadruplmn <<Sedmmt Príncipes». Wien,
Books and other ancíent English sources together with Sequences lor the principal seasons
1930.
Das Stilerlebttis im mittelalterlichm Kunstmzd /Pstivals (Printed for tlze Plainsong & M ediaeval lUusic Society. London, 21903.
werk a Neue J1usik-Zeitzmg, XLIX, 1928, p. 49
i ss., amb l'Allelttia de l'organum triplum }EAN~IN, Dom J. Vegi's Obres i estudis.
Alleluia Posui de Perotin com a suplement LuDWIG, F. Vegi's Obres i estudis.
MEYER, J. i RAYNAUD, G. Le Chansonnier de
musical.
FRERE, Walter H oward, The Wt.ncester Troper
St. Germain. París, 1892. Edició facsímil.
from Mss. of the x 1" and XI 1" Centuries. MISSET, E., et AUBRY, P., Les Proses d'Adam
A l'Henry Brad.~haw Society, VIII. London,
de St.-Victor, Texte et tmtsique. París, rgoo.
MoBERG, C. A., Ober die schwedischen Sequmzen.
1R94.
GASTOUÉ, A., Transcripcions d'organa de NotreEine musikgeschichtlice Studie. Mit 5 Tafeln
und 69 Sequenzenweisen nebst melodisclten
Dame a La Tribttne de St. Ge1•vaís, xvn,
V aria1zten aus schwedischen und anderen
19II, i xxv, 1928.
Concert vocal historique. P ieces choisies de
Quellen, 1-n. Uppsala und Stockbolm, 1927.
potyphonie religíeuse dtt Ix• att xv• síecll'.
En 1 S V eroffentliclnmgen der gregorianischen
Akademie zz~ Freiburg Út der Schweiz, xm.
yre Serie. París, [1930].
Collection des maUres polyphottistes du xu•
He/t.
P ae cantiones. A Collection of Church and
a1t xv• siecle. París. [Des del 1930.)
School Song, chiefly Anciwt Swedish, origiGENNRICH, F., Rondeaux, Virelais ttnd Baltaden aus dem Ende di'S xu., dcm XII¡, tmd dnn
nally publíshed in a. D . I582 by THEODORIC
PETRI of Nyland. Revísed and re-edited ... bei
ersten drittel des XIV . Jahrlumderts mit de1t
tite Rev. G. R. Woodward. En The Plainsong
überlieferten J.felodien. Fins ara dos volums.
a11d .lfedi.1eval J1usic Society. London, 1910.
Gottingen, 1921-1927.
- Sieben M elodiu~ ztt mittelhoclzdeutscltm J.Iin- RAILLARD, F., Recueil de 32 Chants religieuxs
neliedern, a la Zeilschrift für Musikwissenextraits d'tm tnanuscrit dt' XI" siecle (París,
E . Repos, s. a.).
schaft (1924-1925), VII, pp. 65-98.
- Die altfranzosische Rotrouenge. Halle a. S. RIBERA, J. Vegi's Obres i estudis.
SCHFRING, A. Geschiclzte der Musik in Beispie1925.
len (Lcipzig, 1931).
- T rouverelieder zmd JfoteUenrepertoire, a la

CoussE:MAKER, E. de, 111esse dte xw• siecle, primerament al BulletÍit de la Société historique el litteraire de Toumai, YIII, roo i amb
tiratge a part en r86r.
- L'art harmoniqtee atex I2 et I3 siecles. París,
r865.
R ANKE, F. und MüLLER-BLATTAU, J. M., Das
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The Mttsical Notatio?t of tite Middle Ages exem,plified by Facsímiles of Manttscripts. Loodon, 1890. En The Plaimo1~g and Afediaeval
Mttsic Society.
WACKER~AGEL, Philipp, Das deutsche Iúrchenlied vot~ den iiltesten Zeit bis zt' Anfang des
siebzelmte1~ Jahrhzmderts, 1. Leipzig, 1864.
VILLETARD, II., Olfice de Pierre Corbeil (Oifice
de la Circoncision). Text et chant. Publiés
d'aprés le Manuscrit de Sens (xw• siccle).
París, 1907.
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WOLF, J.. Jfusikalisclm~ Schrifttafeln fiir de1l
Unterriclzt in der N otationskunde. Leipzig,
1922-1923.
- Sing-mzd Spielmusik aus iilterer Zeit. Leipzig, 1926.
- Vegi's, també, Obres i estudis.
WOOLDRIDGE, H. E., [i HUGHES, H. V.].
Early English Harmony from the rrth to the
rsth century, I-1!. En Tite Plainsong and
Mediaeval Afttsic Society. London, 1907 i
1913.
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ADLER, G., Studíe zt'r Geschichte der Harmonie
(Fauxbordon). \Vicn, 1881.
- Die Wiederholm~g tmd Nachahmtmg in der
Mehrstimmigkeit, en la Vierteljahrschrift für
Musikwissenschaft, II, 1886 pp. 271 i ss.
- Handbuch der Musikgt•schiclzte, Frankfurt
a.¡')I., 1924; 2.a cdició, 1-n, Bcrlín-\Yilmersdorf, 1930.
- Festschrift fiir Guido Adler. Studien zur
Jfusikgeschichte (Wicn, 1930).
AGUIRRE, J. Saenz de, Collectio maxima conciliorum Hispaniae et twvi orbis, I-Iv. Roma,
1693-94; scgona edició, per CATALAN!, en
sis volums, 1753-55.
AMADOR DE r.os Rros, Ji istoria crítica de la
literatura espa1iola, r-vn Madrid. Des del
18ói.
ANGLES, H., Les melodies del !robador Guiraut
Riqttier a Eslttdis Universitaris Catalans,
XI, 1926, i amb iiratge a part.
- Les <<Cantigas)) del reí N'A11/6s el Savi a
Vida Cristiana, XIV, 1927, i per sepJ.rat.
- Die mehrstimmige A1tJ-sik in Spam·m vor
dem Ij. JahrJmndert al Kol'gress Bericht,
de la Beetlwvu~ Zentenar-feier. Wien, 1927,
pp. 158 i ss. El match.:, La m1ísica a vezts
anterior al segle .n·• a Espanya a la Revista
Musical Catalm~a, 1927, pp. 138 i ss., i
amb tiratge a part.
- La musique en Catalogne aux x• et XI'
siecles. L'J!..'cole de Ripoll. Al volum del
cicle de conferencies del curs 1929-1930
donades a la Sorbonne de París per la fundació Cambó, actualment en premsa.
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ANTOLÍN, G., Catdlogo de los Códices latinos de
la Real Biblioteca del Escorial, I-IV. Madrid, 19IO·I9IÓ.
AUBRY, P., i GASTOUÉ, A., Recherches sur les
<<Tenors lati1~Sl>, a la Trib1me de St. Gervais,
i per separat.
AuBRY, P., Recherches sur les «Tcnors franyais>l,
dans les motets dt~ treizieme siecle. París, 1907.
- Iter Hispanícum. Notices et extraits de Manuscrits de .lfusique ancietme conservés dans
les bibliotheques d'Espagne. París, 1908.
Estudi ampliat i corregit que havia aparegut primerament en cls Sammelbiinde der
Internationalen Musikgesellschaft, vm, 19061907, pp. 337 i SS.
AZNAR, F., Indumentaria Espaliola. Madrid,
188o.
BALLESTEROS, A., Historia de EspMía, n. Barcelona, 1920.
BARRAQUER, C., Los religiosos en Catall~ña
dztrante la primera mitad del siglo x1x, r-m.
Barcelona, 1915.
- Las Casas d~ religiosos e1~ Catalmia durante
el primer tercio del siglo x1x, 1-n. Barcelona, 1906.
B.\RTSCH, Karl, Die lateinischen Seqttenzc1~ des
JI ittelalters in musikalischc:r mzd rhythmischer Bezielumg. Rostock, r868.
BAUR, L., De divisione pl:ilosophie de Domínicus Gundisal llS en cls Beitriige zurGeschichte
der Philosophie des Jfittelalters. Band JV.
Heft n. )lünster, 1903.
BECK, J., Die Jlelodim der Troubadours. Strassburg, rgo8.

De les moltes que citem en el tcxt, apuntem ací les principals.
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BECK, La Musique des Troubadours a Les M usiciens célebres (París, 1910).
BEER, Rudolf, Handschriftenschatze Spaniens.
\Vien, 1894.

-

Die Handschriftetl des Klosters Santa Maria
de Ripoll. Wien, 1907-1908.
BERCEO, Milagros de Nuestra Señora. Vegi's
SOLALINDE.

Bericht iiber den J. Kongress der It~ternational
Musikgeseltschaft. W ien, 1909.
BERNOULLI, E., Die Cltora~notenschrift bei Hym. nen zmd Seqttcnzen. Leipzig, 1898.
BESSELER, H., Musik des Mittelalters in der
Hamburger Musikhalle (1924), a la Zeitschrift fitr Musik:wissenschaft, V, p . 42 i ss.,
!924-25.
Studim zur Musik des Mittelalters a l'Archiv für Musikwissenschaft, vn, 1925, pagina 1Ó7 Í SS., i VIII, 1927, p. 137 i SS.
Grundfragen des musikalischen H orens, al
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters fiir 1925.
xxxn. Jahrgang. Leipzig, 1926, pp. 35-52.
BEYERLE, K., Die Kultur der Reichmaz~. Festschrift zum Reichenauer ]ubilamn, München,
1924.
BEYSSAC, G. M. Motets et Tenors, a la Rassegna
Gregoriatta (1908), vn, 9 i ss.
Bibliotlreque de l'licole des Chartes (1885), XLVI,
582, per la descripció del :Ms. d'Oxford,
Bodl. Add. A., 44·
BLANC, P., Nouvelle prose sur le dernier jottr,
a Mémoires de la Société ArchéologU¡ue de
Montpel!ier (1847), n, 451, i amb tiratge
a part, Pros e de M ontpellier ou cltant du
demier jot-tr co¡nposée pour l' an 11'title. Mon tpcllic;·, r863.
BLANCO SoTo, Petrus, Petri Compostelani De
Consolatione rationis l·i bri duo, en els Beilrage
zztr Geschich!e der Philosophie des M ittelalters. Band vm. Hefq . .Münster i. W., 1912.
BLU~IE, Cl., Reichenazt und die M arianischen
A ntiphonen, a Die K ultur der A btei Reichenazt. Erinnerzmgschrift zur zwiJlfhtmdersten
wiederkehr des Griindzmgsjahres des Inselklosters (724-1924), n, :1\Iünchen, 1925, 821.
Articles Motette, Sequenzen, Tropen, etc. al
Kirchliches-Ha1~lexikon, 1-rr. Freiburg i. B.,
1907-1912.
- Vegi's Analecta hymnica.
BoNILLA Y S."u'l MARTI:N, A., Historia de fa
Filosofía Espa1iola, I. Madrid, 1908.

BuCHBERGER, :\1., Kirchliches Handtexikon, amb
els articles sobre els mots litúrgics, de
G. DREVES i Cl. BLUME.
BucK, Percy C., The Oxford History of Musíc .
Introductory Volume. Oxford, 1929.
B uHLE, Edw., Die musikalísclte Instrumunte in

den Miniaturen des friiheren Mittelalters.
Lcipzig, I903·
CLARK, Ch. U., Collecta1ua Hispanica. París,
I9I9.
CoLLET, H., Le Mysticisme Musical Espagnol.
París, 1913.
Comptes rendus, rapports et voeux ou Congrés
Parisien et Régional de Chant liturgiqtte et
de M1tsique d'église. Paris, les 12, 13, 14
et 15 juin I9II. París, 1912.
CoussEMAI<ER, E. de, Scriptores de musica medii
aevi, 1-xv. Paris, r864·76.
- Les harmonistes des x11• et xu1• siecles.
París, 1864.
DÉCHEVRENS, A., Du rhythme dans l'hinmographíe latit~e. París-Lyon, r895.
- Etudes de science musicale. París, 1898.
- Les vraies M élodies Grégoriennes. París,
1902.
- Composition musicale et C(nnposition littéraire. París, 1910.
DELAPORTE, I., Les chants de l' Ordinaire de la
messe d'apres les docttments chartrains, a la
Revtte Grégorienne (des del 1921) VI.
DENIFLE, H., et CHATELAIN, E., Inventarinm
codicum manuscriptorun·t capituli Dertusensis.
Avec 6 planches. A la R evue des BibliotMques (1896), VI, pp. 1-61.
DENIFLE, II., Urlmnden zur Geschichte der mittelatterlichen Universitaten. v. Die papstlichen Dohttmente für die Universitat Salamanca, a l'Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte des Mittelalters (r889), v, 167
i scgüents.
EGUREN, J. M. de, Memoria descriptiva de los
códices notables conservados en los archivos
eclesiásticos de Espaiia. Madrid, r859.
EISERING, G., Zttr Geschiclzte der mehrstimmigm
Proprium M issae bis 1tm I500. Düsseldorf,
1913. En les Verolfentliclumgen der Gregorianischen Akademie ztt Freiburg (Schweiz).
Herausgegebu~ vo1J Pro/. Dr. P. Wagner.
vu. Heft. Düsseldorf, s. a.
ERLANGER, BARON RODOLPHE D', La ll![usique
Arabe. Tome Premier. Al-fara-bi. Grand
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EsTELLA, E ., El Fundador de la Catedral de T oledo. Estudio histórico del pontificado de
D. Rodrigo Ximénez de Rada en la Sede
Toledana, con la documentación, original del
Archivo Capitular, I20'3-I247· Toledo, 1926.
FARMER, H. G., Clues for the Arabian b~flttence
on Ettropeat~ Musical Tlzeory al Tite ] oumal
of tite Royal Asiatic Society o/ Great Britain
and Ireland del 1925.
- Historical Facts for tite Arabian Musica
Influettce. Londres, 1930.
FtROTIN, Dom M., Le Líber Sacramentorum.
París, 1912.
- Le Liber Ordinum. París, 1904.
FERREIRA, J. Augusto, Estudos Historico-Liturgicos. Os Ritos particulares das I grejas de
Braga e Toledo. Coimbra, 1924.
FERRERES, Historia del Misal Romano. Barcelona, 1929.
- El Breviario y las nuevas Rúbricas, Madrid,
1914.
FEYJOO, Fr. Benito, Teatro crítico universal, VII.
Pamplona, 1785.
FICI<ER, R., Formprobleme der mittelalterlichen
Mttsik, a la Zeitschrift ft'ir MW. (1924-25).
VII, p. 195-213.
- Die Mttsik des Mittelalters tmd iltre Bezielumgen zur Geisteslebe", en la Deutsches
Viertelfahrschrift für Literaturwissenschaft
tmd Geistesgeschichte (1925), m, fascicle 4·
FITA, F., i FERN ÁNDEZ-GUERRA, A., Recuerdos
de un viaje a Santiago de Galicia. Madrid,
188o.
FLEISCHER, 0., Neumenstudien, I-III. Leipzig,
1895-1904.
-Die germanischen Nettmett. Frankfurt a. M.,
1923.
FLORANES, R. de, Origen de los estudios de Castilla. A la Colecciótt de documentos inéditos
para la historia de Espatia, xx. Madrid, 1852.
FREISTEDT, H., Die liqueszierendett Noten des
gregorianischen Chorals. Ein Beitrag zur
N otationskunde. En les V croffentlt'chungen
der Gregorianischen Akademie ztt Freiburg
(Schweiz). XIV. Heft. Freiburg (Schweiz),
1929.
GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes, Historia
delrei11ado Sancho IV de Castilla, 1-m. Madrid, 1922-1928.
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GARCIA VII.LADA, Z., El códice de Roda recuperado, a la Revista de Filología Española, xv,
1928.
GASPARI, G., Catalogo della Biblioteca del Liceo
Musicale di Bologna, 1. Bologna, 18 ...
GASTOUÉ, A., La musique occidentale, en l'Histoire de la Mttsique de l'Encyclopédie de la
musique, fundada per LAVIG:NAC. París, 1913.
L'Orgue etl France. De l'antiquité a1t début
de la période classique. A vec twmbreux exemples et illustrations. París, 1921.
Les Primitifs de la musiqtte franyaise. París.
[1922).
- Le CantiquePopulaire en France. Lyon, 1924.
GAUTIER, Léon, Histoire de la Poésie liturgique
att moyen dge. Les Tropes. Paris, r886.
- Ouvres poétiques d' Adam de St. Viclor. París, 1894.
GENNRICH, F., J1usikwissenschaft und romanisclze Philologie. Halle s.fS., 1918.
Der musikalische Vortrag der altfranzosisclzen Chansons de geste. Eine literariscltemusi!ewissenschaftliche Studie. I!allc s.fS.,
I92 3·
- Zur Ursprungsfrage des Minnesangs en la
Deutsche Viertelfahrschrift für Literaturwissenschaft ttnd G~istesgeschichte (1929), VII,
pp. 187 i SS.
- Das Formproblem des i\1i1mesangs, a la revista suara citada (1931). IX, pp. 285 i ss.
GERBERT, M., Scriptores eclesiastici de musica
sacra potissim1tm, 1-m. Typis San-Blasianis,
MDCCLXXXIV i SS.
- De cant1t et musica sacra, Typis San-Blasianis, MDCCLXXIV.
GIHR, N., Die Sequenzen des romichen Messbuches. Freiburg im Br., 1887.
GóMEZ MoRENO, l\I., Iglesias mozárabes, Arte
Espatiol de los siglos IX a XI, I-II. Madrid,
1919.
GoNZÁLEZ, F. A., Collectio Canonum Ecclesiae
Hispanae. Matriti, :MDcccvm.
GROSSMANN, W ., Dt'e einleitenden Kapitel des
Speculttm Musicae votz ] oltannes de Muris.
Ein Beitrag zur Musikanschau11ng des Mittelalters. Leipzig, 1924.
HANDSCHIN, J., Die altesten Dcnkmiiler menst'ral ttotierter Musik in der Schweiz (AfMW,
1923, V, pp. 161-166).
Was braelzte die Notre Dame-Sclmle Neues?
(ZfMW, 1923-24, YI, pp. 545-558).
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J., Zur Notre Dame-Rhytltmik HouDARD, G., La science musicale traditionnelle.
Textes théoriques extraits des traités de musí(ZfMW, 1924-25, VII, pp. 386-389)·
que de Hucbald, Odon, Gui et Aribon, traEin wenig beachtete Stilrichtung innerhalb
der mittelalterlichen M ehrstitmnigkeit. En el
duits et commentés avec exemples notés.
Schweizerisches J ahrbuch für M usikwissens(Saint-Germain-en-Laye, 1912).
HUGHES-HUGHES, A., Catalogue of Mamtscript
chaft, 1924, 1, pp. 56-75.
Mttsic in the British Museum, 1-m. London,
Ztt den «Quellett der Motetten altestett Stils11
(AfMW, 1924, VI, pp. 247-248).
1go6-1go9.
Zur Geschichte der Lehre vom Orgamtm IsiDOR, sant, Origittum sive Etymologiarttm
(ZfMW, 1925-26, VIII, pp. 321-34!).
libri xx. A GERBERT, Scriptores, I , 19 i ss.
Zum Crucifixum in carne (AfMW, 1925, - De ecclesiastícis Ofticiis, a MIGNE, P . l. 83,
vn, pp. 161-166).
col. 737 i ss.
Ober den Urspnmg der Motette (Bericlzt über jEANNTN, Dom J., M élodies liturgiques Syrienden Musikwissenschaftlichen Kongress in Banes et Chaldéennes, I, París, 1924. i II, sense
sel. r924, pp. 189-200). Leipzig, 1925.
lloc ni data.
Notizen iiber die Notre Dame-Conductus KEHR, P., Das Papsttmn und der Katalanische
(Bericht iiber den I. Musikwissenschaftlichen
Prinzipat bis zur Vereinigzmg mit Aragon, a
Kongress den Deutschen Musikgesellschaft in
les Abhandltmgen der preu,ssischen Akademie
der Wissenschaftm, Phil.-Histor. Klasse, del
Leipzig. r925, pp. 209-217). Leipzig, 1926.
Zur Frage der melodischen Paraphrasierung
1926; també traduit al catala per R. d' Abaim Mittelalter (ZfMW, 1927-28, x, pagida!, als Est. Uttiv. Catalans, xm, 1928 i ss.
- Wie und watm wztrde das Reich Aragon
nes 513-559).
ein Lelten der romische1t Kirchen, a les
Ober Voraussetzungen, sowie Früh-undHochSitzungsber1:chten de Berlin, Phit. Hist. Klasblüte der mittelaltertichen M ehrstimmigkeit.
(Schweizerisches J ahrbuch fiir Musikwissense (1928), xvm, pp. 196 i ss.
Das Papsttum ttnd die Konigreiche Navarra
schaft, 1927, n, pp. 5-42).
Angelomontana polyphonica. (Schweizerisches
und Aragott bis zur Mitte des I2. Jahrhunderts, en les AbhatJdlzmgen der Preuss. AkaJ ahrbuch, esmentat, 1928, m, pp. 64-96,
amb les Notmbeilagen, pp. 1-26).
demie der Wissenschaftett, Xr. 4· 1928.
- Gregorianisch-Polyphones aus der Handschrift KESSLER, E., Die leiterfremden Tone im gregorianischen Gesange. En les Verotfentliclmngen
Paris, B. N., lat. 15129. (Kirchen-Musikader gregorianischen Akademie zu Freiburg
lisches Jahrbuch. xxv. pp . 6o-76). 1930.
Ober frühes und spates Mittelalter, al Bericht
i.d. Schweiz, Heft 10. Freiburg, 1922.
de l'lnternationaler Musikhistorischer Kon- KotLER, 0., Der Liederkodex von MontpeUier.
gre~s, de la Beethoven-Zentenarfeier (Wien,
Eine Kritisclze Studie, a Vierteliahrschrift
für MmikcVissenschaft (1888), IV, pp. 1 i ss.
1927). pp. 149-151.
- Ober Estampie tmd Sequenz a la Z/MW, J ACOBSTHAL, G., Die chromatische Altera/ion
im liturgischen Gesange der abendlandischen
1929-30, XII, pp. 1 i SS., i 1930-31 XIII,
pp. II3 i SS.
Kirche. Berlín, 1897.
- Der Orgamm~ Traküzt von M(mtpellier, a la LA F.rt.GE, A. de., Essais de Diphthérographie
musicale. París, 1862.
Festschrift für Guido Adler. Wien, 1930.
- Die Rolle der Nationet~ in der mittelalterlichcn LEDERER, V., Heimat tmd Urspruttg der MehrMusikgeschichte, en el Schweiz. J ahrbuch
stimmigkeit. Leipzig, 1906.
citat, v,
LóPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A. M.
HILKA, A. und ScnuMANN, 0 ., CarminaBurana.
Iglesia de Santiago de Compostela, I-xr.
Mit Benutzung der Vorbereiten Wilhelm MeSantiago, 1898-1909.
yers kritisch heratesgegeben. 1. Band : Text. - Estudios crítico-hist6ricos de Galicia, prime11. Battd: Kommentar. Heidelberg. 1930.
ra serie. Santiago, 1916.
HounARD, G., Le rhythme d.e chant grégorien
LORENZANA, F. de, Co!lectio SS. Patrum Ecd'aprés la ttotation neumatique. París, 1898
clesiae Toletanae, I-III. 1\Iatriti, MDCCLXXXIIi apendix del 1899.
~IDCCXCIIJ.

HANDSCHIN,
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LORENZANA, F ., Brcviarium Gothicum. Matriti,
MDCCLXXV.

G., mtd HARTEL, W. von, Bibliotheca
Patrum Latinorztm Hispattiensis. 1. \:Vien,
1887.
LuDWIG, F., Die mehrstimmige Musik des I4.
] ahrlumdcrts, en cls Sammclbande der Internationalen Musillgesellschaft, 1902-03, IV,
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INTRODUCCIO

Quan Martí Gerbert, el príncep-abat dels benedictins de St. Blasien,
a la Selva Negra, emprenia en 1760 els seus viatges d'estudi per terres d'Alemanya, Italia i Fran~ en recerca dels teorics de la música medieval, i donava
a coneixer el fruit de les seves recerques, poc podía ell somniar la bella florida
que temps a venir faria aquella llavor que cll escampava en dies tan primerenes. Alemanya, per obra de Gerbert, posava, dones, la primera pedra per
a l'estudi de la polifonía medieval. Dels anglcsos, fou Charles Burney qui,
en 1770 seguía les petjades de Gcrbert i viatjava per Fran9a, Alemanya, Italia
i Anglaterra. El scu estudi de conjunt sobre la culfura musical historica fou
aquells dies un dels millors que es van escriure. Havien de passar molts d'anys
perque Fran9a s'incorporés a aquell moviment. J. L. F. Danjou i E. Morelot,
cmuladors de Gerbert, prosseguien en r847 les tasques d'aquest, bo i recorrent
el l\Iigdia de Fran9a i bona part d'I talia. Amb aquests viatges preparaven el
camí de Ch. E. H. Coussemaker. Amb Coussemaker, Fran9a esdevenia el
centre d'estudis de la polifonía medieval a la segona meitat del segle XIX;
era també Fran9a qui, amb els benedictins, csdevenia alhora l'emporium per
a l' estudi i la practica de les mclodies gregorianes. Els estudis de la música
a veus, dels temps antics, prenia allí nova volada, amb els treballs de P. Aubry,
qui moria just comen9ada la seva tasca, ja tan rica i tan fecunda.
Després de tants d'esfor9os, malgrat que la polifonía medieval conservada fos quasi tota francesa, la ciencia musical dels temps vells s'escapava
de les terres franceses, i Alemanya esdevenia la directora i la definidora en
aquesta branca de la música historica. Wilhelm :\1eyer, amb el seu estudi
<<Ursprung des :\Iotetts1>, del r8g8, bo i venint del camp filologic, va obrir camins
amples per l'estudi de la música a veus dels tcmps de l'escola de Notre-Dame.
En pocs anys de diferencia, l'il·lustre G. J acobsthal (r845-Igrz), professor de
musicología a Strasbourg, formava dos deixebles : un d'ells fou Peter Wagncr,
el definidor de la ciencia gregoriana en terres d' Alemanya; l'altre, Friedrich
Uiblioteca de Catalunya
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Ludwig, el creador i 1' ordenador de la ciencia moderna sobre la polifonía antiga. Si els estudis de la música a veus de 1' Ars antiqua i de 1' Ars nova es traben
avui en la fase algida d'esclariments i de recerca, ho devem, dones, de bell
nou als alemanys, i d'entre ells, al gran F. Ludwig, qui encarna tota la ciencia
de la polifonía medieval. Del corpus musical teoric i del repertori practic que
hem servat deis segles XI-XIV, ell ha sabut aixecar-ne la ciencia moderna de
la cultura polifonica primitiva. N'hi ha prou amb fullejar una mica detingudament les seves obres per a capir a bastament la riquesa de materials arribada
fins a nosaltres i el criteri científic que hem de seguir en llur estudi. En els
'seus escrits trobarem sempre l'inventari i la· classificació científica i raonada
de les fonts doctrinals i practiques que hem heretat d'aquells dies.
Després de Ludwig, hom haura de citar sempre el nom de J. Handschin,
el qual s'ha llan<;at de ple a l'estudi de la polifonía anterior al segle XIV i dels
teorics deis segles IX-XIII; caldra recordar tothora també el nom de R. Ficker,
que ha sabut esclarir tant la qüestió deis Organa de Notre-Dame. El citat Peter
Wagner, adhuc en aquest punt, i també A. Gastoué, han cooperat a l'enaltiment d'aquest repertori, massa oblidat fins ara, donant a coneixer diferents
composicions del repertori primitiu. També els autors de I'Analecta hy-mnica
ajudaven els musicolegs proporcionant-los materials rics, i en part desconeguts,
del fons polifonic medieval. Per a estudiar la música a veus dels segles XIII i
XIV, hom haura d'acudir, encara, als estudis lluminosos de H. Besseler. Ja no
cal dir com J. Wolf fou un dels primers que va ennoblir l'art i la ciencia musical de 1' Ars antiqua, i, principalment, de 1' Ars nova, quant a la paleografía
musical dels segles xn-xrv i a la descripció dels monuments que resten del
segle XIV. H. Riemann encara que no s'especialitzés en la música medieval,
va resumir b€'llament la teoría musical d'aquells segles. Tampoc no oblidem
els estudis de F. Gennrich, J. Beck i de H. Spanke, que hom haura de tenir
sempr~ presents fins en l'estudi de la polifonía primitiva.
Com més va escorrent-se el vel de la historia de la polifonía primitiva,
Anglaterra s'honora més i més en apareixer com el país ric en el conreu de la
música a veus dels temps primers. Des de dies Anglaterra és tinguda ja com
el país més ric després de Fran<;a. W. H. Frere, H. E. Wooldridge i, modernament, A. Hughes son els homes d' Anglaterra que més han col-laborat
en aquesta tasca. En canvi, poca cosa sabem de la polifonía italiana dels
primers temps; potser el no coneixer gaire cosa de polifonía italiana primitiva
ha estat la causa del mutisme dels musicOlegs italians en aquesta qüestió; si prescindim de petites excnrsions de R. Baralli, el qual, ocasionalment, mostrava
deixalles de la polifonía primerenca que per atzar li sortia fent recerca gregoriana en terres d'I talia, poca cosa més podrem retreure com a aportació moderna dels italians en el camp de la polifonía primitiva. Amb el de Baralli
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- paleograf gregorianista - haurem d'ajuntar el nom de H. M. Bannister,
!'autor dels Monumenti Vaticani di Paleografía Musicale Latina, el qual, també,
incidentalment, va descobrir manuscrits preciosos de música antiga a veus,
existents en terres d'I talia.
Quant a la nostra península, poca cosa s'havia fet en la qüestió de la
música a veus de 1'Ars antiqua. F ora d'una curta descripció que F. Olmeda
havia escrit sobre la po1ifonia continguda al codex Calixtinus de Compostela,
tot el que sabíem sobre la polifonía antiga entre nosaltres era obra dels musicolegs estrangers. Al Congrés de Viena del 1927, varem donar un conspectus
dels manuscrits servats a la península, el qual, juntament amb les dades que
ja coneixíem, podía aclarir-nos una mica el passat de la música a veus entre
nosaltres. Amb la publicació del Codex polifonic de Las Huelgas que oferim
avui, la nostra península s'incorpora al rengle de nacions cultes d'Europa que
han sabut preocupar-se de l'estudi de polifonía dels temps vells.

***
Es fa difícil de citar ací el nom de cada u dels directors de biblioteques
hispaniques i estrangeres que m'han facilitat les tasques de recerca; la llista dels
manuscrits consultats dóna idea del bell rengle que em prestaren llur ajut.
A tots ells el nostre agraiment profund. Un record especial per als benedictins de Solesmes, els quals, amb una gentilesa que els honora, posaren a la
meva disposició llur arxiu, ric a desdir en fotocopies gregorianes. deis codexs
servats arreu del món; allí poguérem consultar alguns manuscrits anglesos
i italians que no havíem pogut veure directament. El doctor Knud J epessen
de Copenhague ens va prestar la seva reproducció completa del Ms. de Wolfenbüttel, Helmstadt, rogg. Més que a tots, el nostre agraiment a la BIBLIOTECA DE CATALUNYA i a l'lNSTITUT n'ESTUDIS CATALANS, els quals economicament i espiritualment són, des de dies, els impulsors de la Musicología a
Catalunya i a tota la península. L'obra que avui ofrenem és prova bona de
com les Institucions cabdals del nostre país saben apreciar la música medieval de les terres hispaniques i la deis pobles d'Europa.
J. Llavera, canonge de la Seu de Barcelona, ha revisat les preves del
present volum i el text llatí del volum de les transcripcions; P. Bohigas ha
revisat el text dels motets francesas. Les transcripcions musicals havien estat
revisades pel malaguanyat F. Ludwig. Encara el nostre agra'iment a Jordi
Rubió i a Francesc Martorell, per llurs consells i bon guiatge en la publicació
d'aquesta obra.
Biblioteca de Catalunya, maig de 1931.

LA CULTURA MUSICAL HISPANICA DES DEL SEGLE VI AL XIV1

La cultura ,.¡.
sigOtica (rins
n 7' t).

R. Mitjana, en el seu estudi La Musique en Espagne, publicat a l'Encyclopédie de la Musique, iniciada per A. Lavignac, fou el primer qui va ennoblir l'estudi historie de la música hispanica deis temps antics. Encara que
no tetes les dades que ell va aportar restessin prou aclarides (hom es dóna
compte tot seguit que no havia pogut ben pair-les i ben sospesar-les), c;o que
ell recull sobre l'art musical dels arabs, sobre l'iniciament musical i els cants
en llengua vulgar de la Hispania, té un preu gran per a nosaltres. Val a dir
que molt temps abans que Mitjana, fou 1\f. Soriano-Fuertes qui, en la seva
Historia de la Música Española del 1855, va intentar donar una mirada historica a la música espanyola d'aquest temps; el fet, pero, de manca de llibres
especialitzats aquells dies, i la seva deria de lloar massa la música peninsular,
el féu caure sovint en descredit. Així mateix, J. Ribera, en el seu llibre La Música de las Cantigas, avui conegut arreu pels musicolegs, va aportar un arsenal
inexhaurible de documentació historica sobre la cultura musical arabiga dins
la península. Si aquest infatigable arabista s'hagués concretat a estudiar el fet
literari de les cantigues i el fet historie de la cultura musical deis arabs peninsulars, el seu nom seria avui profundament venerat pels musicolegs, i l'agralment deis historiadors de la música envers ell encara restaría més viu.2
1. Al present no tractem d'escriure una história de la música espanyola d'aquests segles;
tractem només de donar un conspectus general i
de mirada ampla al passat musical peninsular
d'aquells temps que serveixi com d'introducció
a la publicació del códex de Huelgas. Aquest
códex ha permes d'endegar l'evolució musical de
la Hispania medieval per camins nous i insospitats fins ara. Les pagines que segueixen són
només un recull de notes que encetin el camí a
noves recerques i noves aportacions; elles serviran per quan hom pugui intentar d'escriure un

assaig de la história de la música medieval hispfmica. Advertim c.ncara que ben a posta arribem
només fins al primer quart del segle xrv, epoca
que clou el repertori del contingut musical del
Ms. de Huelgas. Quan la documentació histórica
dels arxius peninsulars sigui publicada, sera hora
definitiva d'escriure dignament el capítol sobre
l'art medieval de la música hisparuca, capitol
sistematicament preterit pels historiadors de la
cultura e;panyola.
2.
A mesura que van passant els dies hom
es dóna encara més compte del poc fonamentada
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Els bcnedictins, adés nacionals adés estrangers, que han col-laborat a
tirar una mica el vel del passat musical de l'Església visigotica i han estudiat
la notació catalana i l'aquitana peninsular, són ja ben coneguts del món musical. Dom M. Sablayrolles,l G. M. Sunyol,2 C. Rojo i G. Prado, 3 als quals va
precedir Dom M. Férotin' en l'aspecte purament litúrgic de l'Església visigotica, són ja noms. incorporats al bell rengle d'historiadors de la música hispanica. Recentment P. Wagner ha volgut sumar-s'hi, i c1s seus estudis són
prometedors de belles troballes en la qüestió del cant mossarabic. 5
que fou la teoría de J. Ribera, en voler fer derivar tota la cultura musical de !'Europa me·
dieval, de la música arabigo-espanyola dels temps
vells. Cal només tenir en compte les dades que a
continuació apuntem, per vew·e com en la música europea va anar tostemps ben lligada una
escoJa amb altra. Si Espanya, per exemple, va
precedir en el cas de molts instruments, en altres
fets, com en el de la notació mensura! i potser
en el fet mateix d'ul\'entar formes musicals novelles, no va anar tan avan~da com altres nacions.
Els tres códexs de Cantigues ser\·ats amb música
mensural-modal (per tant, notació que per sí sola
ja dóna la clau per transcriure-la sense necessitat
d'inventar una teoria nova per fer-ne la transcripció), copiats al segle xm:, demostren que els
copistes, malgrat que fossin copistes reials, anaven for~a indecisos pertocant a la notació modal
des de dies ben definida en terres de Fran~ i
d'Alemanya. L'anónim angl~s del darrer ter<; del
segle XIII que retraurem més avall, conta que els
discantistes espanyols del seu temps usaven encara una notació molt imperfecta. Si Espanya
hagués tingut una supremacía tan forta en la
música monódica medieval com pretenia Ribera,
trobaríem també que Espanya fou la capdavantera en el fet de la mús:ca a veus. La música
conservada, en canvi, demostra que els nostres
músics xuclaven de l'escola francesa. Per ara demostren també que Anglaterra va excel·lir l'escola
hispauica en aquest pWlt. Ultra aixó, tinguem
present que les composicions polifóniques conegudes fins ara com escrites a Espanya. segueixen el tararma de les conegudes arreu. El mateix
estil que trobem en les composicions polifóniques
autentiques - no parlem de les composicions
retocades que surten en el Ms. de Las Huelgas no es diferencia de l'estil de les restants escoles
d'Europa. Cal tenir encara present que fins anú
no coneixem cap melodia autiga que pugui presentar-se com a provil1ent del fons musical dels
arabs peninsulars. Aquest fet negatiu és prou
fort per justificar una prudencia raonada en ju-

dicar la qüestió d'aquella música arabiga que
coneixem només pels docwnents histories i literaris medievals. I per no allargar més aquest
punt, que no ens pertoca d'escatir de moment,
vulgui hom comparar les transcripcions que va
donar Ribera amb les transcripcions que varem
donar nosaltres seg¡únt exactament la notació
mensural-modal deis Mss. en el fascicle Les Cantigues delrei N'A11/ós el Savi, extret de la revista
Vida Cristiana, Barcelona, 1927. Aquesta qüestió
restara, esperem, ben aclarida, amb la publicació
integral de les melodies de totes les cantigues
conegudes fins avui que preparem per la Biblioteca de Catalru1ya. Qui s'interessi per aquest punt,
vegi encara p. 18 i s. i 53 i ss. del present estudi.
1. Dom Maur SABI.AYROLLES, A la recherche
des Manuscrits G1-égoriens Espagnols. !ter Hispanicum, en Sammelbande der l. M. G. (19I1-1912),
XIU, publicat primer en catala a la Revista Mttsical Catalana (1904-1905), III-IV.
2.
Dom Gregori M.a SUNYOL, Introdttcció a la
Paleografía Musical G1-egoriana (Montserrat, 1925),
pp. 198 i SS.
3· Germán PRADO, Textos inéditos de la Liturgia Mozárabe (Madrid, 1926); Manual de Liturgia Hispano- Visigótica o Mozárabe (Madrid, 1927),
i Historia del rito mozárabe y toledano (Silos, 1928).

Casi ano ROJO y Germán PRADO, A .ttiphonariwll
Mozarabicum de la Catedral de León (León, 1928),
i El Canto Mozárabe. Estudio histórico-critico de
su antigüedad y estado actual, Biblioteca de CatalWlya (Barcelona, 1929). Encara caldra llegir diferents articles que ambdós han publicat en revistes espanyoles i en altres estrangeres, com la
Revue du Chant Grégorien, Spectdwn, etc.
4· Dom M . FÉROTIN, Le Liber Ordim~m (París, 1904) i Le Líber Sacramentorum (París, 1912).
5· Peter WAG~"ER, Einfiihmng in die G1-egorianischen lltfelodien (Leipzig, 1912), II, pp. 174 i
següents; Der mozarabische l(irchengesang u1zd
seine V berliefenmg, en Spa11ische Forschunge11
der Giirresgesellschaft (1928), I, pp. 102-141, i U?ltersttchmzgen zu den Gesangstexten tmd zur respo11-
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El fet del cant mossarabic té una importancia capitalíssima per demostrar la cultura musical de la Hispania visigOtica. Recordem que el conjunt
de la litúrgia visigotica no s'ha d'atribuir pas als escriptors eclesiastics deis
segles VI-VII. Ells la reberen deis vells en la fe; pero passava que els copistes
la malmetien sovint quant al text; adhuc la música, cantant, facilment es
desnaturalitzava. Es per <;o que calia corregir sovint i fins escriure-ho de bell
nou. Per tant, l'obra mossarabiga no és ni de sant Leandre ni de sant Isidor,
ni menys obra dels concilis toledans.1 Ells seran els propulsors, els continuadors i els ennoblidors d'aquella litúrgia i dels scus cants, pero no precisament
els creadors. Per dissort no sabem res dcls 'p rimcrs compositors de formes musicals de la litúrgia hispanica; pero les notícies que han arribat fins a nosaltres, dels compositors de finals del segle VI i del VII, són d'un preu gran per
la historia de la música peninsular.
Lligant les dades que apunta sant Isidor en el seu De V iris illustribus, i les que dóna sant Ildefons en la continuació d'aquesta obra, trobem
que, de moment, podem assenyalar tres grans centres de cultura musical religiosa a finals del segle VI i VII. D'una banda, tenim Sevilla amb sant Leandre
(t 599), el qual multa dulci sono composu.it; 2 d'altra banda, tenim el gran sant
Isidor (t 636), el tractadista musical enciclopedic del temps, que, bo i resumint
la doctrina de Casiodor, tan belles coses hi afegia de collita propia, i el qual
des de jove s'hauria ja instru1t en el cant eclesiastic, segons es despren dels
seus escrits.3 Es al costat de sant Isidor que es formava, adhuc musicalment,
sant Ildefons, que veurem tot seguit a Toledo. La ciutat d'Espanya on bella
sorialen Psalmodie der altspanischen Liturgie en
Spanische Forschungen der Gorresgesellschajt (1930),
JI, pp. 67-113.
r. Dom FtROl'IN, Líber Sacramentorum, pagina XVII. A propósit de l'antigor de moltes
parts de la litúrgia i del oant mos :arabic, recordem
de passada les remarques recents de P. WAGNER:
oDie Neigung aber, die Opferungsgesange, sacrificia, vorzugsweise mit Texten aus dem Pentateuch zu versehen, wird ihre Erklarung in dem
Bestrebcn finden, das christliche Opfer der Messe
durch Aufweisung seines Vorbildes im jüdischen
Opferdienst zu begründen, und so das Christentum als die Erfüllung des Alten Testamentes zu
erweisen. So scheint die Wahl und Ordnung der
Gesangstexte zum Teil auch im Dienste christlicher Missionierung bei den in Spanien bekanntlich
zahlreichen Juden gestanden zu haben.t Vegi's
Untersuchungen zt' detl Gesangstexten der altspanischen Liturgie, a Gesammelte Aujsátze zur Kulturgesc!lichte Spaniens, 2. Band (1930), p. 89. Encara
una mica més avall, afegeix els mots següents,

que tenen molt de preu pels amants de la cultura
musical de la vella Hispauia : «Damit sind wir
berechtigt, in der mozarabischen Psalmodie, wie
sie uns \'Venigstens in unsern Responsorien vorliegt, ein sehr altes und verehrungsWÜrdiges Stadium
lateinischer Psalmodie zt' erblicken, vielleicht noch
lilter, als samtliche uns in den romischen Gesangb.Uchern vorliegenden Formeln.& Ibídem, p. 101.
2.
tSiquidem, et in ecclesiasticis Officiis idem
non parvo laboravit studio; in toto enim psalterio
duplici editione orationes conscripsit; in sacrificio
quoque, laudibus atque psalmis, multa dulci sono
composuit.t (MIGl'."E, P. L. 83, 1104.)
3. Els nou capítols, 14-22, que dedica sant
Isidor a la música, van impresos a GERBERT, Scriptores ecclesiastici de mt'5ica sacra potissimum, I,
p. 19 i ss. Tracta també de la part musical en
el seu De ecclesiasticis Ojjiciis (MIGl\'E, P. L. 83,
col. 737 i ss.). Vegi's P. WAGNER, Der mozarabische J(irchengesang und seine Oberliejerung, pagina 109, on resumeix el més sortint d'aquesta
darrera obra d'Isidor.
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florida faria la ciencia i la practica musical ja en temps tan primerencs, fou
Toledo. Aquí trobem sant Eugeni (t 657), el deixeble de sant Brauli a Saragossa,
el sant Eugeni que, com ja veurem després, fou el primer que ens va llegar
cants no litúrgics que són avui els models més antics que servem del genere.
Ell fou el corrector famós dels cants corrumputs de la litúrgia de Toledo. 1
Aquí trobem encara sant Ildefons (t 667), el compositor pulcrc dcls al-leluies
a santa Leocadia, de les misses a honor dels sants Cosmc i Damia i !'inventor de noves formes literaries i musicals de lloances marianes. 2 Als susdit s
mestres que tants de deixebles formarien en la iHustre ciutat castellana,
afegim sant Julia (t 6go), aquell que, segons un testimoni contemporani, de
officiis quam plurima dulcifluo sono composuit.3 La cultura musical de l'Església toledana s'escampava encara fins a Palencia, on trobem l'erudit Conantius (t 639), el qual també va escriure de bell nou moltes de melodies pel
culte diví.' Més cap a nosaltres, trobarem Saragossa amb una cultura musical
formidable que aquells dies podia quasi competir amb la mateixa de Toledo.
El fundador d'aquesta escola musical de l'Església aragonesa fou potser el
mateix Joannes, bisbe de Saragossa (t 631), el pulcre autor, tant del text
com de la música, que ell destinava a la seva Església.s Al costat del bisbe
Joan, es formava el seu germa i successor, aquell Brauli (t 651), home culte en
la ciencia del cant i !'educador del bisbe Eugeni de Toledo, suara esmentat.6
I. •Hic cum Ecclesiae regiae esset egtegius,
vita monachi delcctatus est. Qui sagaci fuga
urbem Caesaraugustanam petens, illic martyrum
sepulcris inhaesit ibique studia sapientiae et propositum monachi dccentcr incoluit... » Ja bisbe
de Toledo, «studiormn bonorum vim persequens,
cantus pessimis usibus vitiatos melodiae cognitione
corre;dt, officiorum omissos ordincs curamque
discrcvit... » (MIGNE, P. L. g6, 204.)
2.
SAN'r JuuA, en l'apeudix al de Viris Illt,stribus de SAN1' lLDEFONS, MIGJ\'E, P. L. g6, 43 i s.
Encara és més explicit Crxrr.A, bisbe de Toledo,
en la seva vida de sant Ildefons, quan escriu:
«clerus vehementer psallebat alleluia, et canticum
quod ipse dominus Hildcfonsus nuper fecerat:
Speciosa jacta esl, alleluia; et odor tuus velut balsamum non mistum, et alia quae in missa quae
subter est adnotata, in laude ejus deprompserat...
Superveniente vero die sanctae et semper virginis
Mariae, ante tres dies litanias peregit, et missam
superscriptam, quae in ejus laude decantaretur,
perfecit, quae est septima ... , in laudem genitricis Dei boc quod supra praenotavimus summo
cum cordis affectu barmoniae modulatione composita musica apparerett. (MIGKE, P. L. 96, 43
i ss.) Per la llegenda que hom ba,·ia fet sobre la
composició de set misses marianes atribuides a

sant lldefons, vegi's Dom Ff:ROTIN, Líber mozarabicus Sacramentorum, col. 754 i ss.
3. FÉLIX (t 700) en la seva Vita sancti ]t'liani : qEclesiasticos itaque bene habites ordines
in sui regiminis sede sollicitiore cura servavit;
vitiatos utiliter subcorrexit; minus habitos prudenti aispositione instituit, ac de officiis quam
plurima dttlcifluo sono composuit.>> (MIGNE, P. L.
96, 448.)
4· «...vir tam pondere mentís, quam habitudine speciei g¡avis, communi eloquio facundus et
gravis, ecclesisticonun officionun ordinibus inteutus, et providus : nam melodías soni multas 1wviter
edidit.• (::.\úGJ\'E, P. L. 96, 203.) L'explicaci6 que
fa Nicolas fu"<'l'ONIO sobre l'obra literario-musical
del bisbe Conanci de Palencia, al qua! segueix
TEJADA en la seYa Colección de Cáno¡¡es de la
Iglesia española, m, p. 164, és molt fosca.
5. t ...vir in sacris litteris eruditus ... la ecclesiasticis Officiis quaedam eleganter, et sono, et
oratione composuit.t {afiGNE, P. L. 96, 201.)
6. •Braulio fratre J oamús in Caesaraugusta
decedentis adeptus est loctun; vir sicut germanitate conjunctus, ita non mínimum ingenio minoratus. Clarus et isle habilus canoribus, et
quibusdam opusculis.• (MIG~"E, P. L. 96, 203.) Cal
només fixar-se en algunes de les frases que sant
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Tot passant, cal remarcar que avui per avui es fa difícil de poder
precisar en que va consistir l'obra musical de cada un dels personatges que
acabem d' esmentar. Sens dubte el bisbe Leandre de Sevilla fou un dels
ordenadors més il·lustres de la litúrgia i del cant visigOtic del temps que ara
apuntem; hom ha recordat sovint la seva estada a Bisanci, on es féu amic
de Gregori - més tard Gregori 1 el Gran - i de J ohannes, després bisbe de
Girona. El sant Eugeni de Toledo, pel que es veu, fou encara un dels músics
més eminents d'aquells dies; ell, junt amb Ildefons i Julia, de la seu toletana,
i de Conanci de Palencia, formen el grup dels quatre grans mestres de l'escola
musical de Castella. De llur ciencia i obta musical com de la dels dos germans J oan i Brauli de Saragossa, sabem només <;o que apunten els historiadors sagrats en les frases que hem transcrit. Com es vcu, elles no precisen
l'abast de l'obra musical que pertoca a cada un d'ells; per aquestes dites,
pero, i per altres que apunta l'Antiphonarium de Leon, sabem bé que el corpus musical de l'església visigOtica no fou pas obra d'un mestre principal,
sinó que fou obra de molts mestres anonims, a la qual varen col·laborar
aquests altres coneguts, adés corregint falles introdui:des amb els dies, adés
escrivint formes novelles. 1
Quant a l'Església de Tarragona, no tenim detalls. Sabem solament
que el codex Veronensis, del seglc VIII o de finals del VII, fou escrit a Tarragona, i és per ara el Libellus orationum més antic de la litúrgia visigotica
dels concguts fins avui. Aquest és l'únic codex que hem servat anterior a la
invasió, el qual, per dissort, no diu mot sobre la qüestió del cant. Ciar que el
Petrus de Lleida, dels segles v-vi, bo i cuidant d'afegir noves oracions i misses
novelles al culte litúrgic de Lleida, deuria preocupar-se també dels cants;2
dar que el J ohannes de Girona, el company de sant Lcandre a Bisanci, vers
el 580, havia estudiat disset anys en t crres d'Orient i s'hauria empeltat, com
san~ Leandre, de les belleses d'aquella litúrgia; 3 és aqucst J oan el que, retornat
a la península i posat ja a Girona, fundava aquell moncstir renomenat de
Biclara, on es preocuparía també de la música dins el temple; 4 pero, de fet,
no en sabem res en concret. El mateix cas del bisbe P rotasi de Tarragona, que
demanava al seu amic Eugeni de Toledo que volgués escriure la missa o les
oracions de sant Hipolit i una missa votiva per la seva Església de Tarragona
Brauli cscriu en el seu hinme a sanl :&fillan, per
veure com Lol cll canta:
•3- Lactum rcpcndit carminum conccntibus
Cantum, sonoro pangit ore et faucibus.
16. Hymnitc mecum consonante carmine,
~arrate cuneta, praedjcate et psallitc.t
0
(DREVES, Ana/uta hymnica, 27, n. 8¡.)
1.

Vegi's P.

WAGXER,

en Spanische For-

schungen der Giirrcsgcscllschajt, r, pp. IIl i ss.
2.
~Petrus, Ilcrdcnsis IIisp:.UJiarum Ecclcsiac
episcopus, edidit diYcrsis solemnitatibus congruentes orationcs, et nússas eleganti sensu, et aperto
sermone.• ~ÚGJ)."E, P. l.. 83, IO<JO.)
3- Yegi's S. BXmmR, Geschichte des Breviers,
(Freiburg i. B., 1895), p. 244.
4· MIGNE, P. L. 83, I 105.
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en 650, prova que els bisbes de la nostra terra no tindrien l'enginy litúrgic que
tenien els de Toledo. 1
Es veritat que coneixem alguns bisbes catalans com a autors d' himnes
i misses de 1'església catalano-visigoti~a; així, Quiricus, bisbe de Barcelona,
segle VII, que es cartejava amb sant Ildefons de Toledo, és !'autor de l'himne
a santa Eulalia¡ la mateixa missa de la santa (Liber 1nozarabicus Sacramentorum, col. 136) fou escrita a Barcelona. L'himne de sant Cugat Barchinon
laete Cucujate vernans, del segle vn , procedeix també de Barcelona; el seu
autor és potser també el mateix Quiricus. La missa del sant (Liber Sacramentorum, p. 498) fou encara escrita a Barcelona. 2 L'himne de sant Feliu de Girona, del segle VII, i les dues misses del sant que dóna el Liber Sacramentorum,
p. 583 i ss., i 380 i ss., són compostes a Girona, potser pel bisbe Nonitus.3
Malgrat aquestes petites dades sobre textos de la litúrgia visigotica campostos a Catalunya, no coneixem cap autor de la nostra terra com a compositor
de peces mnsicals d'aquella litúrgia.
Les dades que conservero per la historia de la música dins les esglésies catalanes en aquells temps antics, són també molt escasses. Així, el
canon VII del Concili de Tarragona del 516 recorda que cada setmana, al dissabte, cls clergues van a la catedral pel cant de vespres i es preparen per la
solemnitat del diumenge. 4 Es més interessant el canon I del Concili de Girona
del 5I7, quan mana << ... in Dei nomine in omni Tarraconensi provincia tam
ipsius missae ardo qttaut psallendi vel ministrandi consuetudo servetun>. 5 El fet
de la unitat litúrgica i musical de la província eclesiastica tarragonina interessa en extrem pcl cas nostre. Potser ja aquells dies s'hi introdui:en usances
romanes, com veurem de l'església portuguesa, i per 90 cls nostres bisbes advoquen encara per la unitat de la litúrgia i cant visigOtic. Es la mateixa unitat de l'ordo orandi atq~te psallendi que el Concili IV de Toledo del 633 mana
servar <<per omnem Hispaniam atque Galliam>> (s'entén, de l'església de Narbona).6
Pel que fa a l'església de Portugal, recordem que sant l\1artí, abat de
Dumio, a Galícia, després bisbe de Braga, havia viatjat per l'Orient i s'har. t)Iissam sancti Ilippolyti vel orationes, si
nobis oratu Y<'slro \'ita comes adfuerit. ut potuero, pro vestra jussione parabo; missam vero
votivam ideo non scripsi, quia in hac patria tam
accurati sermones habcntur atque sententiae, ut
simile non possim excudere, et superflunm judico
inde me aliquid dicere, tmde meliores recolo jam
dixisse.t (De l'Epislola Eugenii ad Prota.sium Tarraconensem, MIC~"E. P. L . 87, 4I2.)
2. Sobre la personalitat i l'obra de Quiricus
de Barcelona, potser identic amb el Quiricus arBiblioteca de Cataluny:t

quebisbe de Toledo, vegi's J. l\IúNERA, E11laliaua, a Reseiía Ecle.wistica (Barcelona, 1930),
XXII, pp. 152 i ss., amb la bibliografia que cita.
3· Sobre els himncs visigótics escrits a Cataluuya, cal vcure Justo PÉREZ DE l:RDEL, al
Bulleti11 Hispanique (1926}, xxnn. pp. 135 i s.,
zrS, etc.
4· Juan TEJADA y R.\~!IRO, Coleccióll de Cánones de la 1 glesia Espa11ola piadrid, rSso}, u, II3.
5· TEJADA, l. c., p. II7.
6. TEJADA, ibídem, p. 263.
2
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vía fet amic del nostre Biclara. Ja abans del 563 havia tradui1 del grec els
canons de l'església oriental. P er aquestes i altres influencies d'Orient, el Concili 111 de Toledo del 589 havia manat que es cantés el Credo secundum formam orientalium ecclesiarum. Hom sap que Roma no l'adoptava fins al
segle XI, i és ben de doldre que no sapiguem encara en que consistía la melodía hispanica del tal Credo. Si a Catalunya, just comenc;ada. la reconquesta,
de mica en mica va anar introduint-se la litúrgia i els cants de Roma, a Portugal el cant i el ritus roma s'hi endinsa ja en plena epoca visigOtica. Des
del Papa Vigilius del 538 i el bisbe Profutt~rus de Braga, 1' església portuguesa.
- com a un cas excepcional dins la nostra península - adopta j a de ple la
litúrgia romana. 1 Seria per unificar aquesta litúrgia que el Concili de Braga
del 56r en el canon 1 dictava la següent ordinació : <mt unus atque idem psallendi ordo in matutinis vel vespertinis officiis teneatur, et non diverse ac
prívate, neque monasteriorum consuetudines cum ecclesiastica regula sint permixtae>>.2 El fet de trobar una lapida mortuoria dedicada a un tal Andreas princeps cantoru'm de l'església de Mertola en 525, prova a bastament que l'església
portuguesa tindria ben ordenat el cant deis temples ja des de dies ben primerencs.3
De tot c;o que acabem d'cxposar es dedueix que difícilment trobaríem
una Església nacional que pogués retreurc compositors coneguts tan il·lustres
de tcmps tan primerenc, com pot mostrar l'Església visigotica. 4 Tinguem present que, ultra aquests compositors venerables de cants de la litúrgia visigotica, rcccntment, els benedictins de Silos han pogut aportar dos noms de
bisbcs espanyols desconeguts, i compositors cl'altres cants; són Balduigi d'Erd tvica i Rogatus ele Baeza, contcmporanis deis grans bisbes del segle v11. 5
Quant a l'epoca propiamcnt mossarabiga (7II-1085), no tenim ja detalls
1.
Vcgi"s C. PRADO, Historia del Rito 1\tlozárabc :v Toledano, p . 67, on refuta cerles aprcciacions de J. Augusto FERREIRA, e n els seus Es tudos llistórico-Litúrgicos. Os Ritos particulares das
1 grejas de Braga e Toledo (Coimbra, 1924), 72 i ss.
:z. TEJADA, l. c., n, p. 612.
J. Cf. H üD::-."'ER, lnscriptiones Hispaniae Christianae, Supplem. n." 302, reproduida per ROJO
i PRADO en El Canto mozárabe, p. 16.
4· No veiem encara com poden interpretarse justament aquelles paraules que escrivia sant
Isidor parlant dels sons musicals : t~isi enim ab
hom"ne memoria teneantur, soni pereunt, quía
scribi non possunt.t (GERDERT, Scriptcres, I, 2o•.)
D'una banda sembla que vulguin expressar que
aquells dies a Espanya - i a tot l'Occident -no es coneixia encara una notació musical com
prctcnc.n WAGNER en Einführttng in die grego-

riat1ische1z Mclodien (Lcipzig, 1912), II, p. 97, i
BANNIS'l'I-:R en 1\Iomtmenti Vaticani di Paleografía
Musicale Latina (Leipzig, 1913), r, p. XIX. D'altra
banda, sembla que tingu.i raó Dom SUNYOL en
la seva Introducció a la Paleografía musical gregoriana (1925), p. 25, el qual, seguint els de Solcsmcs (Paléographic ,1Jusicale, I, p. 98), demostra
com deis mots de sant Isidor hom no pot deduirne precisament que aquell temps no es conegués
cap notació musical. Les mateixes eA-pressions
del copista de I'Antiphonarium de Leon, que retreurcm més avall, són un testimoni fort a favor
de l'antigor deis neumes mossarabics.
5. Vegi's Antiphonarium mozarabicum de la
Catedral de León, editado por los Padres Benedictinos de Silos (Burgos, 1928). També C. ROJO
y G. PRADO, El Canto Mozárabe (Barcelona, 1929),
p. 15.
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tan amples sobre els grans músics de l'Església hispanica. Segurament encara
aquell famós Cixila <<sanctimoniis eruditus, eclesiarum restauraton>, de finals
del segle VIII , arquebisbe de Toledo, influiría for9a en el cant.1 Es vers 746 que
viu aquell Petrus, diaca de Toledo, el qual <<pulcher apud Hispaniam habebatur
melodicus>>. 2 El gran liturgista d'aquest temps, Salvus, abat d' Albelda, en la
Rioja (t 963), no deixaria d'influir encara en el cant sagrat d'aquells dies. Val
la pena de recordar també un altre centre de cultura litúrgico-musical que ara
es mantenía ben viu a Cordova. El segle IX és per l'Església de Cordova l'epoca
de cultura eclesiastica forta, de lluita per la fe i d'esperonament pel martiri.
En mig del floriment del Califat andalús, florcixen allí homes il·lustres que
prou s'esfon;aven pel bé del cant i del culte d'aquella Església. Aqucll abat
de nom Speraindeo, que tan influ'ia des del 8zo, mort abans del 856, fou el mestre
de sant Eulogi i de 1' Alvarus Cordubensis. Ell fou el <<vir dissertissimus, magnum temporibus nostris ecclesiae lumen», com li deia sant Eulogi. Allí trobem
el Vincentius de Cordova contemporani de 1' Alvarus Cordubensis, que citarem
tot seguit, el qual el recordava com a <<noster nunc doctor Vincentius>>, vers
l'any 830. Aquest Vincentius és segurament l'autor del text i potser també de la
música de les Miserationes que trobem avui al final del Codex d'Azagra. 3 Cal
encara esmentar el nom del prevere Leovigildus de Cordova, autor delllibre De
habitu clcricorum; i de Cipria (t 8go), arxiprest de la Seu de Cordova. Aquest
és l'autor conegut deis quatre epigrames i tres epitafis que el codex d' Azagra
ha servat amb el seu nom. Aquest centre cordoves de cultura eclesiastica puja
encara de nivell, si rccordem els noms gloriosos del Paulus Alvarus Cordubensis,
el de sant Eulogi i el de l'abat Samson, fill també de Cordova. Es ben conegut
el nom de 1' Alvarus Cordubensis (t vers 86r), condeixeble de sant Eulogi; ell,
bo i restant seglar, fou un deis puntals més ferros de l'Església de Cordova,
I. Recordem, tot passant., que Cixilla és
!'autor de l'himne de sant Tirs de Toledo i d'altres hinmes, al qual Silo, rei d'Ast.úries, aixi escrivia en l'any 777, any de la cousagració del
temple a sant Tirs, i li deia, entre altres belles
coses : tAudivi quod composuistis hymnum in
dedicatione sancti Tyrsi martyris et civis Toletani ... et de sancto \'incentio et Loeto Toletanorum ... Mittat tua patemitas illos ad me, ut
nos tri clerici habeant qztid cantent.• (Vegi •s }rúGJ:\~,
P. l.. 31, 399 i ss.) Les úniques expressions musicals que hi surten sóu:

n.

Exulta nimium, turba fidclium,
Sollemne hodie martyris incliii
Est festum, modula carmina foriiter
In laudem Domini atquc potentiam.
17. Adducunt manibus martyrem angeli
Et dulci resonant carminc caníicumt.
25. Templum hoc, Domine, Cixilla condidit,
Dignam bic babeaí sortcm in aethera,

Cum summis civibus cantica prnccinat
G:tudens pcrpeluis saeculis omnibus.t
(A1Jalecta hym11ica, 27. n. 0 175: MTGNE, /. c. , 31,
403 i següent.)
2.

Cronicon I sid01'i Pascensis, MIGNE, P. L. 96,

1277. •Per ídem tempus Petrus Toletanae sedis

diaconus -p1tlcher a-p1td Hispaniam habebatur me·
lodiws, atque in onmibus scripturis sapientissimus.t Perla cultura mossarabiga deis segles v:tnrx, vegi's A. BALLESTEROS, Historia de España
(Barcelona, 1920), rr, pp. 153 i ss.
3. Ludovicus TRAUBE, Mommzenfa Germaniae Historica. Poetae latitti aevi Carolini (Berlín,
1886), III, p. 147, reprodueL--c aqucsts Versus
ViJJceuUi del códex d'Azagra. Allí mateix:, p. 779,
en voler identificar el Vincentius, escriu •fortasse
presbytcr ille cordubensis, qui cum Offilone in
Samsonense monasterium receptus esh. Cf PRADo,
Historia drl Rito Jloztírabe, p . .¡8.

Cultura mos.
sarabiga (7 tt·
Io8s).
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aquells dies de tanta prova. Les seves poesies llatincs, la seva Conjessio, el
Líber epistolarum, el seu Luminosus Indicultts, els scus poemes, etc., són ben
coneguts perque calgui esmentar-los ara. 1 El Samson <<clarissimus Abba>>, com li
diu l'esmentat arxiprest Cipria, <<discessit plenus diermm, com consta en l'epitafi, vers l'any 8go. Sant Eulogi, martiritzat en 859, és l'autor del Memoriale
Sanctorttm, del Documentum martyriale, escrit a la prcsó en 851, per esperonar
santa Flora i santa Maria al martiri, i de l'Apologeticus Sanctorum. ~s coneguda
la llibertat relativa que l'islamisme havia permes pel culte cristia a les Esglésies
de Cordova .. A estones el mateix Eulogi podía dir «lnter ipsos sine molestia fidei
degimus>>. Pero quan la persecució omplia les presons de martirs, ell mateix, amb
plany amare, escrivia : <<Non promit cantor divinum carmen in publico; non
vox psalmistae tinnit in choro; non lector concionatur in pulpito; non Levita
evangelizat in populo; non sacerdos thus infert altaribus.>>2 Amb el temps
potser podrem demostrar que una reminiscencia musical de la florida culturallitúrgica de l'escola de COrdova la trobem en els dos Codex visigOtics guardats a la Catedral d'aquella ciutat andalusa i dcls quals parlarem tot seguit.3
Una qüestió de ma.xim interes també pel fet musical hispanic, és el cant
de les Preces dins la litúrgia mossarabiga. \V. l\1eycr sostenía que les tals preces
no podien ésser anteriors al segle x, puix que, segons ell, són una imitació de
la Prosa o Seqüencia que va comens;ar aquest temps a Alemanya i a Frans;a.
Scgons W. Meyer les preces eren simplement imitacions imperfectes de les seqüencies; aquestes, segons ell, s'haurien endinsat a la península passant pel
migdia de Frans;a, sobretot per St. Martial de Limoges.(i Si atenem, pero, que
I. Cal retenir les frases musicals que ell
apunta en el sen himne a sant Eulogi de Córdova:
2. Laudamus varia musico carmine
Quac non sunt Domini praedita lumine,
Hic nunc sat melius res pia panditur,
Cum Christum resonant chordulae metricae».

Vegi's Analecta hymnica, 27, n. 0 n8, i ll1onumenta Germattiae Historica. Poetae latini aevi
Carolini, m, pp. 139 i ss. Encara hom troba
exprcssions musicals en diferents llocs de les
seves poesies. Valguin, coro a exemple, aquestes
del Carmen philomelaicum:
tVox, filomela, tua dulcis super organa pergit,
Cantica nam suabe fulgide magna canit
Vox, philomela, tua superat sic gutture Musas,
Ut citharas vincat shila ter tua, ter.
Sicque lira dulces cordarum pollice ductas
Die ergo varias blande modulamine voces
Et funde solite gutture sepe melos.
Porrigc dulcissonum gaudenti pectore plectrum
Et dulce tibias gutture clange sonanst.

L. TRAUBE, l.c., p. 126, el co).]aciona amb el
Carml'n filomelaicwn de sant Eugeni (editat per

Lorenzana Patr1tm Toletanorum. I, 59), del códex
d'Azagra.
2. Vcgi's Fr.óREZ, España Sagrada, XI passim. També G. PRADO, Historia del Rito Mozárabe y Toledano, pp. 55 i ss.
3· Pcr a dctalls del culte litúrgic dins l'Església de Córdova i principalment sobre la cultura
dcls seus homes, vegi's FLÓREZ, España Sagrada, X
i xr. També R. ~IENÉNDEZ PIDA!., Orígenes del
Espaiiol (Madrid, 1926), pp. 436 i ss. PRADo,
Liturgia mozá1abe, p. 48 i ss.
4· Ober die rythmischen Preces der mozarabischen Liturgie, en Nachrichten der K. Gesellschajt
der Wissensch. ztt Gottingen, Phil. hist. Klasse (1913),
pp. 177-222. A la p. x8o escriu : tDerartig gebaute Strophen [com les de les Preces] finden
sich durchaus nicht im 27. Bande der Aualecta
hymnica, in welchem Blwne die Reste der alten
spaniscben geistlichen Dichtung zu sammeln versucht ha t. J a, ich darf sagen, solcher Strophenbau ist überhaupt vor der Zeit der Sequenzen,
also Yor c. goo, im lateinischen Europa fast
unerhort.t :Encara tma mica més enlla, escriu:
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1' Antiphonarium de Leon, copiat al segon ter9 o vers la meitat del segle x,1
f. n6', atribueix a sant Julia de Toledo (t 6go) l'afegiment de les preces Domine misericordiarum, obliviscere peccata nostra a les vespres dels diumenges
de Quaresma, 2 i que en copia també altres pel Divendres sant, 3 la teoría
del gran W. Meyer no tindra ja la for9a que tenia abans d'aquestes troba11es. Cal encara recordar que el Codex a. u. 9 de !'Escorial, copiat en 954,
conté també al foli 27' unes preces escrites potser per sant Ildefons.4 Es molt
interessant el fet de les preces, adhuc per la part musical popular que elles
traspuen. De moment és ciar que no podem transcriure la versió primitiva
d'aquestes melodies; pero ens cal tenir present que elles serien tan amadcs,
tDie alten Spanier waren ziemlich rauhe Rythmiker.* (Ibidem, p. x86.) D'aquest tan interessant
estudi de W. M"eyer, cal sobretot llegir les conclusions, ibidem, pagines 210-213.
W. ~!EYER pregunta com cal prendre la pres~cia de les estrofes de la litúrgia mossarabiga
en relació amb la poesía de les seqüencies. Ell
troba que no és prou convincenl la dita de
Cr,. Br.mm (Analecta hymnica, vol. 53, introducció), quan afirma que abans de No'rKER DE
S·r. GAT,T, hom havia ja escrit scqücncies en moncslirs francesos, i es demana : «\Vie stebt nun
die mozarabische Stropbenfindung zu der in den
Sequenzen? Ist sie altere und hat sie vielleicht
den Anlass zur Sequenzendichtw1g gegeben? Nach
~otkers Schilderung kann die Sequenzendichtung
cinen solchen Vorlaufer nicht gehabt haben.t I
continua : cDas Alter der einzelnen Theile der
mo~arabischen Liturgie ist sehr strittig.e
1m s'adona que tanmateix eu missals hispanics existeixen algunes preces ja al segle vu, i
que hom les troba al Sacramentarium Gallicanum,
escril al segle vu o VIII, i creu que el cauú que
elles seguiren no fou d'Espanya a Franc;a, sinó
al revés.
Per a explicar el procés seguit en la composició
de les preces mossarabigues que trobem en els
códe.."Xs dels segles x i XI, escriu : •Die ganz eigenartige Strophik der mozarabischen Preces ist
nach meiner Ansicht also aufgekommen : Schon
im Anfang des xo. J ahrhunderts wurden an
manchen Orten Frankreich's Sequenzen gedichtet
und abgeschrieben, besonders eifrig in Martial in
Lhnoges. Überhaupt muss diese neue Erfindung
mit Begeisterung aufgenonunen w1d weiter verbreitet worden sein. Ein mit Singen und Dichten
vertrauter Spanier wurde im 10. Jahrhnndert
mit den Sequenzen bekannt; er wagte sich aber
nicht an diese ihm schwierige nnd hohe Knnst.
Doch ersann er neue, aber nur kurze Strophenfonnen; er schuf auch uicht fiir jede~ Strophen-

paar eiue neue Strophenform, sondern band alle
Strophen eines Liedes in dieselbe Fonn. Der
Dichter dieser Busslieder bat auch wohl nur eine
bescheidene Zahl von solchen Liedern geschaffen ... t (Vegi's Nachrichten citades, pp. 212 i ss.)
J. A.>.rADOR DE LOS Rios hav.ia eucetat l'estudi de la prosa rítmica deis visigods en la
seva Historia critica de la literat1era española.
(Madrid, 1862, n, pp. 315 i ss.) També MENÉNDEZ
PEI,AYO, Historia de la poesía castellana, 1, p. 53·
Encara W. Ml.:VER ho reprenia amb més empenta
en 1893. Vegi's les seves Gesammelte Abhandltmgen
zur mittellateit¡ischen Rytmik, n, pp. 278 i ss.
1. SERRANO, A ntipllonarium mozarabict'm de
la Catedral de Leót¡, p. XI i ss. WAGNER, en el
seu estudi Untersuchungen zu den Gesangstexfen
und zur responsorialen Psalmodie der altspanischen
Liturgie esmentat, p. 109 i ss., no admet el raonament de Serrano, el qual fa més a..'1tic el códex
pel fet d'anar dedicat a l'abat Ikilanus (917-96o)
i de no contenir cap ofici de sant Pelagius
(f 925). Wagner sosté que si l'Antiphonarium en
qüestió hagués estat escrit ja originariament per
a l'abat Ikilanus, el Ms. seria monastic, cosa que
no és pas aixf, sinó que el Ms. fou copiat per
nna església o catedral no toledana, i fou copiat
d'un Ms. de la basílica de Santa Leocadia de
Toledo, peró amb neumes no toledans, sinó amb
nna altra mena de neumes usats a !'encontrada
própia del llibre. Yal a dir que L. Serrano, abat
de Silos, que prologa l'edició del text del susdit
Antifonari, ja es va adonar que el códex fou
copiat d'altre de Toledo (ibidem, p. XVIII) i de
la mena de uotació (ibidem, p. XVI).
2. PRADO, Historia del Rito Mozárabe esmentada, pp. 23 i ss. SERRANO, a l'edició de l'Atltiphhonariwn mozarabicum, p. XX.
3. Antipllonarium mozarabicwn de la Catedral
de Leótt, p. 120 i ss.
4· A11tiphonarium mo:arabicttm de la crrtedral de Le611, p. >..-x-n.
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que alguns codexs, provinents de sant Millan de la Cogolla, ja amb notació
gregoriana, serven arreu preces i Miserationes de la litúrgia mossarabiga abolida; el mateix Graduale de la Vall d' Aran, dels segles XI-XII, encara amb notació catalana, i servat avui en una biblioteca particular de Barcelona, ofrena
mostres precioses de les tals preces. Quan els estudis estiguin més avanc;ats,
i hom pugui transcriure aquestes melodies almcnys dels codexs castellans i
cata1ans posteriors a la supressió de la litúrgia visigOtica, podrem fer - ho
ben esperem - troballes precioses, pel caire popular que respiren aquelles
composicions. Encara interessa, pel cant del poble, recordar el fet de l'himne
'de <<Carnes tollendas>> de la litúrgia visigútica del segle vn, que surt també
en altres manuscrits estrangers posteriors. Es l'himne Alleluia piis edite laudibus, únic cas de l'himnari mossarabic, en el qual a cada dos versos el poble
responia : <<Alleluia perenne>>. 1 El codex de Madrid, B. N., Mss. I005 (Hb 6o),
abans a Toledo 35-r, del s. x, el dóna amb neumes visigotics.
Corrent els dies, pero, el temps classic del cant mossarabic havia passat.
Els segles IX i x aquest cant havia fet reculada forta, quant a pulcritud i
riquesa d'execució. Els antics l'havien executat amb cors, ara el cantaven
poca colla; els cantors, abans sabien de bcn llegir els neumes; ara, just en
coneixien la figura. Un dels prolegs de l'Antiphonariutn de Leon conta una
bellesa de detalls sobre aquesta execució. Segons ell, antigament pel cant deis
responsoris i dels salms prenien part tres cors : un cor prop de !'altar, un altre
tocant a la trona, 1m altre al bell mig del temple. Ara, quan el prologuista escrivia, els cantors just coneixien els ncumes mossarabics. 2 A tot aixo afegim
el desig de Roma, que des de temps mirava com poder abolir aquella litúrgia
venerable per mor d'unificar el ritus de l'Església mare. L'esforc; del pontífex
roma, per fi venda, i el dimarts, dia 22 de marc; del 1071, la Lex Romana entrava amb tota amplitud en el monestir ele Sant Joan de la Penya. És així
q'\}c Alcxandre II, en el privilegi que donava a Sant Joan de la Penya en l'any
esmentat, podía escriure que <<Rugo Candidus, christ.ianc fidei robur et integritatem ibi restauravit ... et confusos ritus divinorum obsequiorum ad regulam
et canonicum ordinem reformavit>>. És conegut, també, com després del 1076
la Lex Romana va vencer i va suplantar la Lex Toledana en els regnes de Na1.
Vegi's Analecta hymnica, 27, 74 i ss., on
dóna el text i cita el bell rengle de n.rss. dels
segles X-XI, que el serven. També J. PÉREZ DE
URBEr,, Bulleti?J Hispanique (any 1926), ::\.""X'"VID,
pagina 136.
2. Copiem de l'Antiphonaritm~ susdit, f. 3:

•Non unus est auctor qui te sub uno dictabit:
A plurimis sacris virorum inventus es.
Tempore te prisco per coros canebant antiqui:
Conexi nunc psallunt ell.-ules a docmatu.

Corus ad aram, corus in pulpitum stabat,
Corusque in templo resonabat suabiter.
Fulgebat per singulis sollemnitatibus Christi,
Sicque et in certis sanctorumque festibus.
Tune omnesque ordines Ecclesia recte tenebat:
Nunc proculque ditant adhuic viventibus.
Disparesque modos· nunc te Eclesia canet,
Finitam habentes hanc artem prefulgidam:
Plerasque sedes inlustras dogma antiqua,
l\fultique viri te viciatum tenent.
Non eis ad culpam tantum pertinere valet:
Doctrinam scrvantes pcdagogorum suis.t
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varra, Castella i Leon.1 Quant a la supressió del ritus i del cant mossarabic
a Catalunya, que tan sovint hom ha admes com a feta en l'any ro68 o en
l'any 1 071, no resulta pas, ni de molt, ben demostrat historicament; cosa que
amb el temps haurem d'aclarir d'una vegada, pel molt que intercssa pel fet
de la historia musical nostrada. 2 Els codexs musicals que hem heretat dels
vells, demostren que des de molt antic la litúrgia romana com el cant roma
havien estat admesos als temples de Catalunya; demostren, també, la subsisHmcia de les ducs litúrgies i d'ambdós cants; demostren, encara, una pila de
reminisc€mcics mossarabigues en moltes bandes.3
La cultura musical hispanica deis segles VI-XI, la trobem encara comprovada pels monuments musicals d'aquesta litúrgia que hem servat fins avui·.
Els cOdexs neumatics demostren bé com Toledo va tenir una escola musical
de més empenta i potscr més primitiva que les restants de la península, puix
que ella per si sola va saber trobar una grafía característica pels seus neumes
musicals. La característica d'aquesta grafia consisteix principalment a presentar els neumes molt gruixuts, més primitius, amb poca varietat de formes,
sense mica de diastematia i totalment horitzontals. Els codexs esmentats, encara, assenyalen, d'altra banda, com Silos, Leon, San '.i\Iillan de la Cogolla, Compostela, etc., tcnien també una escola de grafía musical amb neumes més
esbelts, més diastematics i purament verticals, cls quals avantatjava en finesa
i pulcritud caligrafica l'escola de Sant Joan de la Penya. Per sort nostra els
monuments musicals d'aquesta mena arribats fins a nosaltrcs són prou ríes per
donar-nos un tast del que serien aquelles músiqucs en llur majoria trobades
seguramcnt a la mateixa península. 4 La notació mossarabiga, adés la de !'escola de Toledo adés la de Silos, San Millan, Leon i Compostela és tan rica en
l. TEJADA, Disertación histórico-cronológica de
la misa antigt'a de España, concilios y sucesos
sobre su establecimiento y mutación en la Colección
d~ cánones de la Iglesia española, m, p. 164 i ss.,
resumía tot ~o que hom havia escrit sobre aquesta
qüeslió aquell temps. PRADO, Hist01•ia del Rito
Mozárabe y Toledano, p. 76 i ss. Paul KERR,
Wie tmd wann wurde das Reich Aragon ein Lehen
der romischen J(il•che?, a les Sitzungsberichten der
Phil.-Hist. l<lasse (BerHn, 1928), h."VVII, p. 203 i ss.
També d'ell mateix Das Papsttllm tmd die Koni·
greiche Navarra tmd A ragon bis zur mitte des
XII. ]ahrhundert als Abhandlungen der Pt'et1ss.
Akademie der Wissc11schafte1:, 1928, Nr. 4· Dóna
també detalls interessants que caldra recordar.
A. MU.LARES CARLO, Paleografía Espat"íola. Ensayo
de una historia de la Escritura en España desde el
siglo VIl/ al XVII (Barcelona, 1929), 11 I6I i SS.
2. ZURITA, Anales, I, cap. 21. P. de SAl'."DD·
VAI., Historia de los reyes, f. 16o. TEJADA, l. c.,

III, p. 183 i ss., ja trobava que la qiiesti6 res-

tava hen fosca. Hu cauvi, SAUI,AYROLUO:S, !ter
Hispan.icmn a Sammclbiinde dcr IMG (I9II·12),
Xlii, p. 225 i ss., admctia r,;o que hom havia
escrit sobre aquest punt. Cf. VH,J.ANUEVA, Viafe,
VI, pp. 86 i ss. AGUJRRT·:, Collcctio maxima conciliorum, IV, 431 i ss.
3· ,H. ANCLEs, La ,\fttsique en Catalog,te aux
x• ct XI' si~cles. L'l~colc de Ripoll, conferencia
donada a la Sorbonnc de París, en 1930, per la
fundació Cambó. Allí donem detalls amples sobre
aquest punt que tractarem detingudament en
una altra ocasió. Es publica en el volum d'aquest
cicle de conferencie,.;, 1929-1930, actualment en
prernsa.
4· Cal llegir l'obra El Canto 1'\lozárabe, deis
benedictins de Silos ROJO i PRADO, que hem
esmentat més amunt, pp. 18 i ss., per heure una
idea justa dels códe.xs amb neumes visigótics
servats fins avui.
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varietat de formes neumatiques, que pot competir en aquest sentit amb qualsevol de les altres notacions neumatico-gregorianes d'occident. Per forta que
fos la ferida mortal donada al cant mossarabic en ple segle xr, és impossible
que la seva influencia musical no es deixés sentir encara temps després en el
cant religiós peninsular. Les sis parroquies que el pontífex deixava a Toledo
amb litúrgia i cant mossarabic, continuaven encara al segle XIII segons ho
testimonia l'arquebisbe Rodrigo Jiménez de Rada en De rebus Hispaniae (1243),
per al rei Ferran I de Castella.1 En són prova, encara, les reminiscencies mossarabigues que trobem dins la litúrgia dels monestirs i temples catalans; la mat eixa notació catalana que han servat diferents manuscrits dels segles XI-XII,
duu resquícies de la mossarabiga abolida. 2
Si a Catalunya, malgrat haver-se introdu'it la litúrgia i els cants de
Roma potser ja a finals del segle IX i comenc;aments del x, encara als XI-XII
segles trobem tan tes de reminiscencies, ¿que no seria de 1' Aragó, de Castella,
de Leon i de la mateixa Andalusia, on perdura ben viva la litúrgia nacional
fins a la segona meitat del segle xr?
La cultura musical religiosa peninsular deis segles IX-X, és ciar que no
pódia, ni de rriolt, competir amb la cultura musical de les corts arabigues, 3
pero d'haver-se conservat tresors més generosos d'aquells dics, restaríem
meravellats de l'aven<; musical que es respirava arreu de la península als
segles IX-X. Cal, només, fixar-se en les actes de consagracions i de dotacions
d'esglésies; per petites que elles siguin, mai no hi manca l'Antijonarium, elllibre
Imnorum, el Psalterium, etc., que moltes vegades es titulen simplemcnt !libres <<de
toto anni circulo>>, o, més simple encara, hom ofrena <<libros>> pel servei divinaU·
1. De rebus Hispaniae, 1, 4, c. 3· Encara
més enlla escriu c;o que segueix, tan significatiu
pel cas nostre. Liber VI : <<Et ex tune [des de
l'abolició del ritus toleda) Gallicauum Officimn
taro in Psálterio, quam in aliis, nuuquam ante
susceptum, fuit iu Hispauiis observatum, licet in
aliquibus monasteriis fuerit aliquauto tempore
custoditum, et etiam trauslatio Psalterii in plurimis Ecclesiis Cathedralibus et monasteriis adhuc
hodie recitatur.>> (F. DE LORENZANA, PP. Toletanorum quotquot extant Opera, Madrid, 1793, III,
p. 139.) E l ritus mossarabic continuaría més
o menys en difereuts temples; aixi l'Església
mossarabiga de Valencia, suft'agania de Toledo,
tindria potser el ritus toleda fins quan el Cid
cristianitzava la mesquita major de Valencia
en 1096, i en 1097 es consagrava com a catedral
de Santa Maria, que es destiuava als clergues
francesos Sigui com sigui, quan Jaume I va
entrar a Valencia en 1238, hom va veure com
els mossarabs servaven encara el ritus toleda.

G. PRADO, Historia del Rito Mozárabe, p . 79 i ss.,
dóna una llista de llocs de Castella on més o
menys ,-a continuar el record de la litúrgia mossarabiga.
z. H. fu."GLEs, La M1tsiq14c en Catalogne
aux x• et x¡• si~cles . L'École de Ripoll suara
esmentat.
.). Vegi's J. RIBERA, La enseñanza entre los
musulmanes españoles, en les seves Disertaciones
y opúsculos (Madrid, 1928), p. 298 i ss., i La
Música de las Cantigas (Madrid, 1923). R. lY1ENÉ~'DEZ PIDAL, La España del Cid (Madrid, 1929),
I, p. 90 i ss. Pel contrast que forma la cultura
general eclesiastica espanyola amb la cultura arabiga, vegi's 1Y1ENÉNDEZ PIDA.L, ibídem, p. 92 i SS.
GÓMEZ MORENO, Iglesias mozárabes (Madrid, 1919),
I, p. 326 i SS.
4. Hom pot veme una infinitat d'aquests
documents a FLóREZ, EspMía sagrada, passim.
J. M. DE EGUREN, Memoria descriptiva de los
códices notables conservados en los archivos eclesiás-
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I no cal remarcar com els tals llibres suposaven sempre !'existencia de cantors més o menys aptes, adés de solistes, adés per dirigir el cant de la Schola
Cantorum.
L'epitafi d'aquell cantor de nom Samuel, mort a Comares (Malaga), en
862, té un intercs especial per provar c;o que acabem d'anotar. Malgrat que
la tal inscripció sigui ja coneguda, val la pena de recordar-la pcl bé que
sona i per la importancia que en la historia musical del segle IX guarda entre
nosaltres:
(Hic) RECUBAT EXlllliUS SAMVEL INLUSTRISSIMUS
(c lc)GANS FORMA DECORVS STATURA CELSA COMMODVS
(q}VI CANVIT OFFICIVi\'I ~10DVLATIO(ne) CARMINVM
.BLANDJ~NSQVE CORDA PLEVIVM CVNCTORVM AVDIENTlVM. 1

Per la cultura musical dels segles X-XI a Catalunya n'hi ha prou a recordar el fet historie de 1' escola de R ipoll. Pel cataleg dels codexs allí servats
en l'any !047, sabem que s'hi guardaven els següents llibres : <<Antiphonana xm, Prosarios II, Missales XI, Lectionaria IIII, Psalterium argenteum,
ticos de Espaiía (Madrid, 1959), p. lxxxvüj. i ss.
Petrus DE l\IARCA en la sc,·a Alarca Hispanica,
Parisiis, mdclx,.-xviíj. L. SERRA..'iO, Fuentes para
la historia de Castilla, I-In, des del 1910. GóMEZ
)!ORE~o. 1 glesias mozárabes, p. 326 i ss. Sobre
la cultura catalana, vcure, sobretot, R BEER, Die
Handschriften des J<lrsters Sm,ta 1'-l!aria de Ripolls
Wicn, 1906-1<)07. P. Puror. 1 TUDAU, De la cultura
catalana mig-cval : Una biblioteca dels temps romanics, .a Estudis Univ. Cat. ( t913), VII, p. I i ss.
A l'atzar citcm algw1s cl'aquests documents:
El príncep Adclgastre, eu 780, dóna al Monestir
de Santa Maria d'Obona, a Astítries, «Lectionarium 1111rtm ct Rcsponsorium, et duos Psatterios,
et WlO Dialogorum et Passionwn». EGUREN,
l. c., p. boL'\:\'iij. El rei Sanxo, en g6o, aprova
les donacions que el prcvere Jlfelilli havia destinat als Monestirs de Sant Sah·ador de Proma
i al de Sahagun, entre les quals «de miuisteria (!)
eglesic libros comu ncs u, J1,Januales ducs, A ntiphonales z. Orationcs Ftslil,os z et lertium, Psalmo
grauum [Gradumu?], Orarum et Prewm Í1l ttna
forma, Passionarium I, Psaltcriwn I, Canticorum
et lmnorum in tma iorma • (P EsCALONA, Historia de Sahagrín). Pcl tcstament del bisbe Chilla
en 927, el :\fonestir d'Abeliare, funclat per ell,
entre els llibres, rcbé : cT,ibros quoquc ecclesiasticos A ntiphonare 1, Precium 1, Oracionum liber 1, Ordinum líber r, Commigum (!) tmum, íl1amtale liberi,
Psalterios duos, Oramm líber 1 • (GóMEZ MORENO,
l. c., pp. 326 i 318.) SERRANO, Antiph01wriwn
"l1ozarabicum, p. }..'11, reprodueLx també aquest
Biblioteca de Cat,1lun>·a

documeut que comcur;a : •Libcr epistolarum,
libros quinquc (no quoque] ecclesiasticos...t En la
consagració de l'csglésia de Sant Miquel, e11 la
diócesi d'Urgell, el prevere Chrispiamts, en 940,
« ... et dono ibidcm Lectionarios 11, Atltiphonarios n et Immros U » (PUJOL, l. c., p. 3). etc.
I cal tenir prcsent que geucralmeut aquests
antifonaris, himnaris, prosaris, cte., conteuien
la música. Aixl l'abat !quila, a 26 de juny del917,
llega va al monestir de Sa11t J aume de Leon:
<<Libros Antiphona.rio (sic), Psallerio et Regula.»
Segons Dom L. St•:RRANO, l. c., pp. xr i ss., l'Antipltonarium visigótic servat a la catedral de
Leon es el matcix que csrucnta el susdit !quila,
al qual va dedicat.
Baixant als ss. XI i xrr, n'hi ha prou arub citar
el caUtleg de Ripoll del 10 17 rcprodult en tan tes
bandes; és també iutercssant el cat.ale~ del s<>gle xn
de la Catedral de Roda, citat pcr Abad i Lasierra
en els seus manuscrits, Madrid, Academia de la
Historia, ~<igu. 27·.¡-122, f. 240, on copia d'aquest
im·entari, i diu : •se cxtraxo de la pág. 20 de
un Quaclernillo en quarto que se halla en el
mismo archi\'o.• Hntre cls códexs, cita ni. Leccionarios et IUI. Jfissales el II. Ordinales ... et IV.
Oficiaria et l. A ulifonarium wm Oficiario, et
alium A ntifonarium ct 1. Colectaneum ... et \'Illl.
Psalleria et 1. Consuetudines, et 1. Prosarium etc .t
t. SD!OXET, lli~torra de los "llozárabes, 621;
ROJO-PRADo, El Canto i\-Jozárabe, p. 16. Per la
cultura mossarabica del seglc x, vegi's BALLES·
TEROS, Historia de Espaiía, 11, p. 159 i ss.
3
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alios XXI et unum toletanum, et alterum triplicum, Ymnarios x, Missales toletanos v, Musical>. Encara en 1023, Ripoll havia prcstat a Santa Cecília de
Montserrat <<Ymnos ... Missale i Antiphonarium I>>,1 que més tard l'abat Oliva
recuperava per RipolL Com es veu, si s'haguessin conservat aquests llibres de
cant, Ripoll no desdiria de l'escola musical de St. l\1artial de Limoges, ni de
la de St. Gall, ni de la de Reichenau.
Malgrat haver-se perdut aquests tresors, les restes que han quedat són
encara de for9a preu. L'existencia de l'escola musical de Ripoll aquells dies,
f~ que Catalunya pugui demostrar una cultura musical religiosa potser superior a la de les restants escoles peninsulars, durant cls segles x i XI. No oblidem que Ripoll va tenir relacions culturals amb Fleury (Saint-Benoit-surLoire) i amb Saint-Germain-des-Prcs. Ripoll, lligat tan estretament amb el
monestir de Cuixa, fou la porta per on la cultura litúrgico-musical del migdia
de Fran9a entrava a Catalunya. L'escola de Ripoll tingué for9a per a inventar de mica en mica una notació neumatica típicament catalana. Aquesta notació, d'una banda prové directament de la simpliíicació del neumes mossarabics caiguts en desuetud a casa nostra; d'altra, s'empeltava tot d'una de la
diastematia de la notació aquitana dcls monestirs del sud de Fran9a. Ripoll
coneixia també de bona hora l'evolució de la teoría musical europea des del
Boetitts del segle VI, passant per la !lfusica Enchiriadis, del segle IX, i de la
De Harnwnica Institutione, de l'Hucbaldus, deis scgles Ix-x, fins al Breviaritun de Musica, del monjo Oliva. K'és una bella prova el recull de teorics
copiats a Ripoll entre els anys ror8-ro46 i conservat, per sort nostra, al codex 42 del fons de Ripoll de l'arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona.2 E s bo
de recordar, també, que després de col-lacionar cls tropa.ris-prosaris conservats,
podem afirmar que Ripoll - quant als tropus i a les seqüencies - es lliga amb
St. Martial i amb el monestir de Moissac. Encara en aq uest punt el trobcm íntimament lligat amb el monestir de Sant J oan de la Penya i amb el de
Sant Millan de la Cogolla (Rioja) .3 Esperem que amb els dies i amb la troballa de noves fonts litúrgico-musicals, podrcm fcr for9a llum en aquesta
qüestió fins ara fosca, dels orígens i de l'evolució de l'escola musical de RipolL
Quant a la cultura musical dels arabs pcninsulars, cal només donar una
mirada a la documentació portentosa aplegada per J. Ribera en diferents
bandes. Donat que al present intentem només descriure a grans trets la
cultura musical principalment religiosa de la nostra península aquells dies,
deixem de tocar la qüestió de la música dcls arabs peninsulars que tan lluny
1. R. BEER, Die Handschriften des Klosle1s
Santa Maria de Ripoll, I, pp. 101 i ss.
2.
H. ANGI.Es, La música a vet~s anterior al
segle xv a Espanya, del Bericht del congrés de

Viena i a la Revista 1\fusical Catalana (1927),
pp. 1 38 i ss., i amb tiratge a part.
3· II. ANGI.ES, La Musique en Catalog11e
citat., i pp. 155 i ss. í ro6 i ss. del preseut volum.
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ens duria. Hom es donara compte de la importancia que tindria per a la
historia musical d'Espanya, de poder aclarir, amb documcnts musica1s arabs
a la ma, ¡yo que coneixem pcr la documenfació literaria contemporanea. Passa,
pero, que no tenim ni lm sol document musical autentic, el qual pugui aclarirnos d'una vegada ¡yo que seria el cant religiós, cm·tesa o popular deis temps
de la dominació arabiga dins la nostra península; és per ¡yo que mentre aquests
documents musicals no arribin, haurem sempre d'acontentar-nos amb hipOtesis
basades només sobre els documents histories o literaris al·ludits. Sigui com
sigui, a les pagines zr i ss. i 55 i ss. parlarem una mica més en detall sobre aquesta
cultura musical arabiga peninsular; endemig vcgi's página 4, nota 2.
Es molt de doldre, que entre nosaltrcs no s'hagi conservat cap tractat
teoric del cant sagrat deis segles Ix-xn, si posem de banda el Breviarium de
Musica, del monjo Oliva de Ripoll, del segon ter~ del segle xr. 1 Aquest fet
x. Servat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a
Barcelona, Ripoll, 42. Aquest tractat sobre el
Monochord, inedit fins ara, el publicarem sencer
a La Música a Catalunya des del segle x al XVII.
Endemig, vegeu La musique en Catalog11e aux x•
et XIe siecles. L'École de Ripoll.
No es compren aquest cas dels teórics musicals
hispaaics.
No coneixem cap teóric musical hispanic dels
temps del cant mossarabic; no coneixem cap
teóric de Castella contemporani o posterior a la
introducció d el cant roma a Castella. Ádhuc
estero mancats de teórics musicals peninsulars
del temps de la florida musical arabiga que pugui
donar-nos cladcia bona sobre el fet musical dels
arabs peninsulars. No solament estero mancats
de teórics de la m(tsica medieval, sinó que ni
tan sols servem gaires coHeccions de teórics estrangers servadcs en códexs espanyols. Després de
recórrer quasi tota la peninsula, fins ara només
hem pogut trobar la magnífica col-lecció copiada
a Ripoll deis anys JorS-1046 i sen•ada avui a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona, Ripoll,
42, amb els teórics anteriors al segle >..'l, i la col·lecció de Sevilla, Biblioteca Colombina, sign. 5-2-25,
ruub el bell rengle de didactics deis segles xmXIV i comenc; del xv, generalment estrangers.
(Vegi's el J(ongress Bericht, del Beethoven Zentenarfeier, \Vien, 1927, p. 158 i ss.) No hi yfuem
citar el códe." del s. :\."U, primerament a Toledo i
avui servat a :\Iadrid, B. N. :Uss. go88 (a. A. a. 53),
i que havíem vist des de dies. Es titula De Arismetica (sic) et Musica Boetii. S'hi troben els
següents tractats : ff. 1-40', [De Arilhmetica];
ff. 41-9.¡', és el tDe Musica»; ff. "g.¡'-103', t.ractat
de cDiaphonia = Organumt (Gerbert. J, 159, i
Coussemaker n, 74a); ff. 10.¡-uo', t!Ienchiriadis

de Armonica Institutione» seguit ff. IIo'-123,
dncipiunt. scolica Ilenchiriadis»; ff. 123-123',
«Gerbert.us scolasticus Constantino suo»; ff. 124,
«Mensura monocordi secundtun vm. modos. Super
tmum concavum lignunu, a Monatshefte fiir MttsikgescllicMe, vn, 45 i ss.; f. 124', clncipit ordo
modorum sive tonorum et troporum•, i f. 125,
cGerbertus. De commensurabilitate fistularum et
monochordi» (Gerbert I, 314). Per la descripció
més detallada del Ms., vcgi's G. LOEWE i W. voN
HARTEI., Bibliotheca Patrt'm Latinorum, I, 365 i ss.
Aqucst códex, copiat al segle XII, no sembla espanyol. Al foli 1, amb lletra de comenc;ament del
segle XIV, es llegeix: tA.rismetica et Musica Boetü,
Magistri Jobannis de Pergamo dñ. pp (domini Papae?) scriptoris existimat fluriñ. Xt, que potser
assenyala que el códex es trobava primer a Italia.
Sigui coro sigui, el manuscrit en qüestió es gnar·
dava ja a la Catedral de Toledo en temps vells.
Ai:xf, en el códex assenyalat en el cataleg deis llibres servats a la Catedral de Toledo, escrit a 29
de gener del 1455, sense foliar, i guardat avui a
Madrid, B. ~. Mss. 13596 (a. Toledo 41, 43),
trobem: citem tractatus arismetice (sic) et musice
antique in pergameno mediocri volumine scriptus
curo tabulis corio albo coopertus. Cuius secundum
folium incipit : mille autem a multituditle. Ultimum folium incipit cubi per xxj. uicesimas.t
Concorda exactament amb el manuscrit avui
servat a Madrid. A la coberta anteiior verso
del mateix códex, amb lletra del segle xvm, es
llegei.x : tPlasenciat. No ens atreviriem a dir
si aquest mot es refereix a la ciutat de Plasencia
o bé a tUl cognom d'algwt historiador del llibre;
atencnt, peró, que al códex x 161, dels segles
XI-XII, de la mateL'Ca Bibl. Nacional, amb lletra
seglc ::I."'Y, es llegeL" : •Fué de los Dominicos

E!s tcbrics
ntusicals bis·
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negatiu contrasta amb el bell rengle de teorics de Fran~a, d'Italia i d' Alemanya
arribats fins avui. No és possible que l'Scriptorium de tants monestirs, centres
litúrgico-musicals de l'Espanya, no hagués produ!t abundor d'aquells tractats.
No és possible que les escoles musicals de Ripoll a Catalunya, de Sant Joan
de la Penya a l'Aragó, de Sant Millan a la Rioja, de Silos i Cardeña a Burgos,
de Tavara i de Liebana a Leon, de Toledo el fogar cultural de Castella, no haguessin inventat manuals de didactisme musical més o menys científics. 1
Quant als centres musicals de Castella, el fet de no trobar cap mica de teoría
musical del cant mossarabic, podría potser explicar-se per la nota desorientadora del copista de l'Antiphonarium de Leon, quan remarca que en el seu
temps - primera meitat del segle x - els cantors ja no sabien llegir gaire els
neumes visigütics. Si aixo no fós exagera.ció, seria una prova formidable en
pro de l'antiguitat dels neumes mossarabics, i la no existencia de metodes
musicals mossarabics dels segles IX-XI en seria la conseqüencia immediata.
Del mateix segle xm, tenim només l'Ars Musice de fra Joan Gil de
~a mora. Fra J oan Gil, el celebre historiador deis fets cabdals d'Espanya,
va escriure el seu tractat <<ob reverentiam venerandi patris sui, fratris Johannis,
Ordinis fratrum Minorum generalis ministril>, segons ell conta en el prefaci del
susdit tractat. Fra Gill'escrivia, no de suc propi, sinó com a síntesi de diverses
lectures que per aixo havia fet, com ell mateix encara ens ho testimonia : <<sicut
ex diversis linguis et libris et compilationibus diversis et translationibus capere
potuimus pauca memorie commendantes>>. Ja seria curiós de saber quins foren
aqnets tractats musicals que ell va llegir <<ex diversis linguis>>. 2
La qüestió dels teorics musicals hispanics és un punt que des de dies
ens preocupa molt per a l'estudi de la historia de la música peninsular. Per
de Plas~ncia&, no és aventurat el dir que el nostre
códex musical prové també de Plas<'ncia. Vegi's
LOr·:wE i IlAR'l'EL, l. c., pp. 456 i s .
1.
Cf. Zacarías GARCÍA VrtLADA, La Vida
de los Escritores Españoles JVfedievales. (Madrid,
1926).

Aquest ex diversis lingttis és interessant,
fora del llatí, només resta un tractat
escrit en frances, quelcom anterior o contemporani
de fra Gil, servat al :\is. 813 del f. lat. de la B. N.
de París, i publicat per CoUSSEMA.KER, Histoire de
l'Harmo11ie att moyen-age, pp. 245-46. Encara es
coneix w1a traducció llatina d'aquest tractat que
es troba a la segona part de l'Anonymus 3, de CousSEMAKER, Scriptores, I, pp. 324 i SS. El tractat de
]oha?mes Aegidii Zamorensis, el publica .M. GERBERT, Scriptores ecclesiastici de Musica, II, p. 369
i segiieuts. GERBERT assegura que va copiar el
susdit A1s Musice ex fabulario basilicae D. Petris
l.

perqu~,

urbis, Sign. H. n. 29. Malgrat l'afirmació de
Gerbert, que scgons diu va transcriure l'esment.'lt
tractat ex Ms. Vaticano, no va veure el tal .M:s.
H. M. BANNIS'l'ER, puix que no el cita entre els
i.eórics musicals que ell havia vist al Vatica. (Ye·
gi's cls seus Monumenti Vaticani di Paleografía
Mttsicale Latina, I Leipzig, 1913) . En canvi, al
Catalogo del/a Bibliottca del Liceo Musicale di Bologna, de G. GASPARI, I, p. 189, s'esmenta un
tractat Ms. de Aegiditts ]ohan11es Zamorensis, que
és el mateix Ars Mttsice citat.
Tampoc coneixem cap tractat de teoria musical del segle XIV d'autor castella. Contrasta
molt aquest fet, puix que els teórics espanyols
escrits en !latí i castella deis segles xv->..'"VI, ens
arriben en bell rengle. Pels teórics servats de
Catalw1ya anteriors al segle :xv, Yegi's encara
la nostra comtmicació en el volun1 citat del
Congrés de Vicua del 1927.
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l'interes que té, val la pena encara d'anotar aixo següent. Es cosa sabuda
que la cultura anlbiga - introdllida a Catalunya en dies ben primerencs del
segle x - era profundament estudiada i tradui:da al segle xn, a l'escola filosOfica de Toledo, que va perdurar fins al segle xm. Un deis filosofs del collegi de Toledo fou el renomenat Gundisalvus, ardiaca de Segovia i de Toledo.
Ell es va valdre del jueu convertit J oan de Sevilla o J oan de Luna (J ohannes Avendeath o Avendeut), el qual tradui:a els textos arabics en vulgar i
Gundisalvus els posava en llatí. La seva activitat s'cscau a mitjans del
segle xn. L'obra més extensa d'aquest Dominicus Gundisalvus és la De divisione philosophiae.1 Gundisalvus manlieva idees d'alguns autors arabs i principalment d' Al-Hirab1. En l'obra esmentada dedica un capítol a la música, que
defineix : <<Musica est pericia modulacíonis sono cantuque consistens>>, definició
que fins llavors era coneguda en la literatura llatina només per Isidor. 2
Gundisalvus, parlant de les menes de música, diu : <<Species quoque alíe
sunt practice, alie theorice. Species practice sunt diversitates instrumentorum,
quibus fiunt; aliquando enim uoce, aliquando tactu, aliquando pulsu, aliquando flatu exercetur; uoce ut hominis, tacttt in psalterio, pulsu ut in cithara, jlatu
ut in tibia>>. 3 En parlar Gundisalvus de la <<Utilitas huius artiS>> fa una lloan<;a
bonica de la música. Pero fora d'aquests fragments, poca cosa més sabem fins
ara de la teoría musical del filosof de Toledo.
Així com Gundisalvus va beure en la filosofía arabiga, després foren
Michael Scotus, Robert Kilwardy i altres que varen beurc de les teories i definicions del Gundisalvus. 4 El susdit Kilwardy, en el seu De ortu et divisione
philosophie, manlieva les seves definicions científiques al filosof castella. Es
tracta d'aquell Kilwardy que estudiant a París, més tard professor a Oxford, els
anys r248-rz6r, gran mestre de teología, en r272 era arquebisbe de Cant orbery i morí en I279· En parlar de la música, a l'obra esmentada, diu així:
<<Musicam autem sonoram sic definit Gundisalinus [en castella Gundisalvo, en
llatí Gundisalvus, conegut també coro a Gundisalinus] : est peritia modulacionis sono cantuque consistens.>>6
I.
Ludwig BAUR va publicar la susdita obra
de Gtmdisalvus als Beitnige zur Geschichte der
Philosopllie des Afittelalters. Ba11d IV. Heft 2-3.
::\Iünster, 1903.
2. BAUR, l. c., p. 241, creu també que aquesta definició pot venir de sant ISIDOR, Etymologiarum, m, 15.
3. Vegi's BAUR, l. c., p. 99; encara a la p. 256
col-laciona aquestes idees amb les exposades
per sant JSIDOR, Etymolgiar., m, 19, 2 (::\liG~"E,
P. L. Bl), i CASSlODOR (1\IIGNE, P. L. 70, 1209).
4· A. BONII,T,A SANllrAR'l'TN, Historia de la

Filosojla Espa?iola desde los tiempos primitivos
hasta el siglo X/1 (Madrid, 1908), I, pp. 316 i ss.
5· Vegi's ,V. GROSSMANN, Die einleitenden
Ka pi!el des Speculum ;wusicae von ] ohannes de
.1-furis (Leipzig, 1924), pp. 39 i 47· Ibídem, p. 96.
Encara H. BESSELER, •Studien zur Musik des
::\!ittelalterst, a l'Arclliv für l\-1W (1925), p. 18r.
BESSELER fou el primer a demostrar que l'autor
del Speculum Jlusicae fins ara atribuit a }OHA..'<1\"ES DE :\!URIS, era d'un tal }ACOBUS, potser de
Li~e. Aquest Jacobus es va relacionar amb
Kilwardy.
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Amb Gundisalvus es relaciona també l'obra de Gerard de Cremona
(1rr4-II87). Aquest iHustre mestre de l'escola de Toledo va traduir una infinitat d'obres arabigues que servien també pel susdit Gundisalvus; entre aquest es trobem les dues obres de t eoría musical d' Al-farabi. 1 Cal anotar que sembla comprovat que Gerard de Cremona no va traduir abans del II40. Al-farab i, d'origen turc, nat a l'any 872 després de J. C. a Persia, districte de
Farab, on amb el t emps adquirí un gran renom, tant, que era conegut com el
<<segon mestre després d' AristOtiL>, deixa el seu país i ana a Bagdad, on va estudiar l'arab. Morí a Damasc en 950, i és conegut com el principal comentarista d' Aristotil i de la filosofía grega anterior a Averroes.2 Dones bé, gracies
a les traduccions de Gerard de Cremona a Toledo, la teoría musical d' Al-farabi fou coneguda arreu d'Europa durant l'Edat mitjana i fou l'autor classic
de les escoles musicals de la península. Encara 1' editor frances de 1' obra musical d' Al-farabí, per la seva traducció, es val d'un exemplar incomplet que
avui es conserva a l'Escorial, com a Ms. n. 0 go6. Segons Erlanger, aquesta
copia és una de les més fidels i havia estat feta a Cordova. Val a dir que el
Uibre d' Al-farabi suara tradui't per d'Erlanger es fa molt difícil d'empassar
avui, i d'altra banda no dóna cap idea justa de <;o que podría ésser la música
hispanica arabiga d' aquell t emps. La teoría musical ex posada pels autors arabs
de l'Edat mitjana, en principi és manllevada als grecs; pero Al-fárabi li va
donar un caire personal. EJl es fixa purament en la ·melodía i tot rutila damunt
el llaüt de quatre i de cinc cordes que no traspassa gaire la tessitura de dues
octaves.
Tot passant, ara que parlem de la música arabiga, cal dir també que
a la Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. R. 230, es conserva un Tratado de
música árabe (amb el t ext arabic) , de rrg folís de 22 x 17 cm., d'epoca més
tardana. No estem en condicions d'estudiar-lo, pero el fet de la nota que hom
va escriure tardanament al final del llibre, predisposa ja for<;a sobre el valor
del tractat en qüestió. Diu així la nota esmentada : <<Mohamed elfalahi, Andalusus, Tractatus de Musica ac Symphonia, ubi author postquam licitum
ejus usum probeverit, illam describit, ac omnia ejus instrumenta recenset; quae
sunt triginta et unum Egir. 701. Author magis juridicus, ac moralis est, quarn
Musicus>>. 3
Horn va escriure fa anys, que el conegut Arnau de Vilanova, rnort vers
1312, havia escrit un tractat sobre la música t eorica. 4 Hem rernirat diferents
BONILLA i SANMARTL."<', l . c., p. 359 i SS.
Cf. BARON R ODOLPHE D'ERLANGER, L a
M1~sique Arabe. T ome Premier. Al-jr7rá-bí. Grand
Traité de la jVfttsique. Livres I et Il. Traduction
jranyaise. París, 1930 .
3- Per a ltres tractats arabics existents a la
I.

2.

petúns ula, v egi's F. PEDRELL, L os M úsicos españoles antiguos y modernos en sus li bros. Barcelona, 1888, pp. 3 i s s. MI't}ANA, l. c., 1921 i s.
J. RIBE RA, Disertaciones y Opúsculos, I, 302.
4· SORIANO-FVERTES, Historia de la Mt~sica
Española (Madl'id, x885) , n , p. 54·
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vcgadcs si podícm aclarir aquest detall tan intcressant per nosaltres, amb
resultat dissortadament sempre negatiu. 1 Arnau de Vilanova prou hauria conegut els tcorics de París contemporanis seus, i hauria pogut, a més, afegir
alguna cosa de la teoría musical de la nostra terra aq uells dies. No sabem tampoc on es troba, ni tan sols si és cert el fet de !'existencia d'un Ars canendi
compost per Ramon Lull (r235-I3I5). que retreu Amador de los Ríos.2 Lull
parla sovint sobre la música més aviat en sentit moral; tot 90 que ell en diu
a la seva Ars l\1agna, cap. XCIX, i a l'Arbre de la Ciencia, ho recollirem en
una al tra oc asió.
Un altre cas inexplicable és el fet de no haver-se conscrvat codexs musicals de transició on s'anotessin el millor o almcnys el més estimat dels cants
de la litúrgia mossarabiga; més que més, en vcure com, no obstant l'abolició,
tan radical i quasi diríem inhumana d'aquells cants i d'aquclla litúrgia, perduraren temps i temps llurs deixalles arreu de la penínsuJa. 3 Encara no perdem
l'esperanva que un día, impensadament, es trobi pels recons de la diocesi toledana o d'altres bandes, algun codex que pugui donar-nos clarícia sobre tantes
de qüestions del cant venerable d'aquella litúrgia dissortada.
1.
En l'Histoire litléraire de France, xxvm,
pp. 26 i ss., on es dóna la llista de les obres conegudcs de 1'"\rnau de YilanoYa, no se cita pas
cap tractat seu amb teoria musical.
2.
Historia de la Literatura Española citada
(Madrid, 1863), IV, p 105, nota 2.
3. F,ls (mies códexs musicals coneguts fins
avui que podrien orientar lUla mica en el sentit
de códexs de transició del cant mossarabic al
caut roma, són : a) Els dos del British Museum
addit 30,848 i 30,851, proccdents de Silos. Segons
Dom SUNYOL, Introducció a la Paleografía Gregoriana, p. 212 i ss., aquests dos códexs esmentats
donen la matcixa melodia romana amb neumes
visigótics. b) Els códexs amb cant roma procedents de San Millru.1 de la Cogolla, a"V-ui a !'Academia de la Historia de Madrid, principalment
els 11. 0 51 i 45 i diferents códexs del segle XII
servats a la catedral de Toledo. Quant al n. 0 51
de !'Academia de la Historia esmentat suara, duu
preces als ff. 109-119, 124', 125 i 231'. Aquestes
preces semblava que podrien ser.-ar algtma relació
amb les preces tan ru.nades de la litúrgia mossarabiga; dissortadru.nent, de moment, no hem
pogut heure'n cap clarícia. És molt interessant,
tru.nbé, el cas del Missale Morí deis segles XII-XIII,
que es guarda a !'Academia de la Historia de
Madrid, sign. 45· :Malgrat tractar-se ja d'un
Ms. amb notació romana, 11om hi troba l' Offerenda, el Sacra, Communicanda, etc., deis llibres
mossarabics. Encara les Preces dels ff. 52'-55',

56·61, 79'-8o etc., recorde-n les de la litúrgia hispauica. Quant. als de Toledo, tampoc no
podcm assenyalar, pcr ara, cap analogía orientadora; peró és ben sig.tificat.iu que el Cod. 39.3,
essent ja del segle XIV, duguj l'E:ntltet encara
amb la tonada del Pater mossarabic. El mateix
Himnari d'Osca del scgle XI, duu només melodies
romanes. Els Mss. cat.alans deis segles XI-XII,
donen també tmiformement melodies romanes; per
excepció algunes vegades copien preces que segurament provencn encara de l'antiga litúrgia llispanica. La manca de códcxs grcgoriru.1s espru.1yols de
finals deis scgles XI i XII és tan gran, que hom no
sap a que atribuir aquesta falla. Cal uomés mirar
les memóries de viatge de Dom Sablayrolles per
donar-se compte com Espanya és dels pa1sos més
pobres d'Europa en .Mss gregorians de finals del
segle XI i seglcs XII·Xlii. Aquesta absencia forma
contrast gran amb la riquesa de llibres litúrgics,
dret canónic, bíblics, et.c., dels segles XI-XIII,
que hom pot admirar en les biblioteques públiques
i en les deis capítols catedrals peninsulars. Les
riques biblioteques de les catedrals de Barcelona,
Saragossa, Osea, Taras:ona, Burgo d'Osma, Segóda, Toledo, Sevilla, Córdova, etc., cte., que
hem tingut ocasió d'estudiar en diferents ocasions,
sempre ens han donat aquesta desiHusió. Ja no
cal dir de la pobresa de códcxs gregorians peninsulars de la B. N. de Madrid, de la Bibl. de
!'Academia de la Historia, de la Bibl. Reial de
Madrid, de la Provincial de Barcelona, etc , etc.

E ls códex m u·
sicals de tran·
sició.
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Tot 90 que vagi eixint d'aquells dies, val la pena de recollir-ho, bo i
mirant de donar-ho a coneixer. Es per 90 que, tot passant, volem donar compte
de dos codexs fragmentaris ignorats, apareguts després de les publicacions
dels monj os de Silos i de les del susdit \Vagner. El primer és un fragment d'un
cantoral visigotic, provinent del monestir de Sant J oan de la Penya - centre
espiritual de 1' Aragó - , el qual tanta d'eficacia va jugar en la introducció de
la Lex Romana al reialme aragones. 1 Es tracta de catorze fulles del segle x,

Saragossa, Univcrsitat , Filosofia i Llctrcs, Cartoral de Sant J oan de la Penya

servadcs a les cobcrtes d'un cartoral del susdit moncstir, avui guardat a la Secció
de Filosofia i Lletres de la Universitat de Saragossa. La grafía musical d'aquest
manuscrit és la més bella que hem vist d'entre eh; cOdexs mossarabics coneguts
fins ara. 2 L'altre fragment el trobarem en el codcx de CordoYa amb les cartes
r. Perno citar més que un treball recent que
rectifica i posa en dar moltes de dades, vegi's
Paul Kr-:n.R, lVie mtd wam~ wurde das Reich
Arago~~ ein Le!tut der romische1t J(irchen, en Sit.mngsberichtett de Berlín, Phil -Hist J(lasse (1928),
XVIII, p. 196 i ss. Encara ell mateix, Das Papsttum
und die l(onigreiche Navarra ttnd Aragon bis zur

Mitte des r2. Jahrlumderts, en les A bhandlungen der
Preuss. Akademie dcr Wissenschaften (1928), Nr. 4·
z. Fou J. Rios qui gentilment ens va assenyalar l'exist~ncia d'aquest fragment de tanta
importancia, donat que és l'únic .Ms. amb neumes
visigótics que coneixem fins ara de l'Arag6. Vulgui
acceptar el nostre agraiment sincer.
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de 1' Al va rus Cordubensis del segle x.1 Es només una pagina que forma part del
cos delllibre, a la segona meitat del manuscrit; dissortadament manquen els
folis següents a aquesta pagina, els quals, pel que es veu, eren també plens
de neumes mossarabics simplicíssims com els més simples deis coneguts.
<;o que a nosaltres pertoca al present, més de prop, és provar com
la nostra península no es va quedar endarrerida en l'aspecte del cant monodie profa i menys quant a la música a veus deis temps antics. I per no citar
solament proves documentals comprovatories de la lírica musical viva dels
temps primers de l'Edat mitjana, volem tot d'una adduir el fet de monuments conservats amb música la més primitiva del genere. Valgui pcr avui
el codex !0029 de la B. N. de Madrid. És un codex visigOtic dels segles IX-X,
procedent de Toledo, on t enia la sign. 14.22. 2 El COdex primerament fou propietat de Miquel Ruiz Azagra; J oan B. Pérez el porta a la Catedral de Toledo
en 1587. Aquest n1s. ha estat estudiat diferents vcgades, i els texts són ja publicats; hom el cita correntment com el Codex d' Azagra. Allí trobem melodies
anotades amb neumes visigotics i algunes s'anoten només fragmentariament;
altres composicions duen uns signes que més aviat semblen quantitatius. A més
de les composicions que citarcm tot seguit, duen neumes visigotics els <<Versus Vincentii>> del f. I4I' , 3 l'exorcisme «lmperat omnipotens>> del f. rs8' 4 i els
<<Versus Pauli Apostoli>>. 5
Recordem que com a cants antics per a commemorar fets histories
d'importancia o bé per festejar gent ennoblida, servats amb música contemporanea, coneixíem fins a ra els del codex de Limoges, de mitjans del segle x
- no del segle IX, com havia anotat Coussemakcr 6 - , avui a París, B. N. lat. II54;
el de Berna, 394; l'himnari ele l\'Ioissac, servat a Roma, el Ms. 381 de St. Gall;
el de Bamberg, III, 20; el de París, B. N. lat. n632; etc. Dones bé, el cant més
antic conservat amb música es troba al de la B. N. de París, lat. II54; és un
plany per la mort d'Erich de Friaul, del 799; el <<Mecum Timavi>>, de Carlemany,
vers 814, i el Planctus Karoli : <<A solis ortu usquc ad occidua>>, etc., publicats
r. Charles Upson Cr,ARK, Co/lectanea Hispanica (Paris, 1919), p. 31, ja pregunta\'a : tY a-t-il
vraimeut deux mss. wisigothiques a Cordoue?
L'archiviste, en 1907, ne connaissait que celuich;
es refereix a l'Homiliari del 96o que citem més
avall. Tanmateix existeix alli un segon Ms. visigótic que és aquest de l'Alvams Cord1,bensis i
que nosaltres poguérem examinar a l'Exposició
de Sevilla. El cas fou que l'amic R. VICir, mestre
de capella i organista de la mesquita-catedral
de Córdova, amablement ens féu sabedors de la
retroballa d'aquest ~fs. Comissionats per la BIBLIOTECA DE CAT..U.UXYA per estudiar la música
d'aquest i d 'altres Mss. alli existents, férem el
Biblioteca de Catalunya

viatge a Córdova, ou se'ns va facilitar el poder
veure l'Alvarus Cordubensis a l'E1."JX>Sici6 de Sevilla, on el Cap(lol l'haYia prestat.
2.
Pcr la descripció del códcx, vcgi's C. J.oWE i \V. VON IlARTEI,, Bibliot!leca Patrum Latinorum Ilispa?tiensis (Wien, 1887), I, pp. 284-290.
Ch. U. Cr,ARK, l. c., pp. 46 i ss. L. 'l'RAUDP:, Monumc?tta Germaniae Historica. Poclae latini aevi
Carolini III (Berliu, 1886), pp. 125 i ss.
3· L. 'fRAUBE, l. c., p. 147·
4· L. TRAUBE, l. c., p. ISO.
5. Cf. Rossr, Bullet. di archeol. crist. Ser. IV,
any ru, p. 8.
6. Vegi's la pagina següent, nota 2.
4

I.a llrica musical més an·
liga d'Espa-

nya.

·
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pcr Coussemaker,l i que hem pogut estudiar de prop
Cal remarcar que el ::Yis. de :Jiadrid, ultra cls cants
plany a Chindasvinthus, rei dels visigods (641-652), que
daswintho regi conscriptum>>,3 al f. 54, seguit, al f. 54',

1.Iadrid, B. X. :\fss.

10029,

a la B. N. de París. 2
aJ.ludits, conserva el
titula <<Epitafion Chindel plany dedicat a la

ss. 1x-x, folis 54 i 54'

mort de la reina Reciberga, casada amb el rei Rccesvinthus, la qual morí
en 657, i que titula <<Epitafion in sepulcro Rccciuerge regine>>. 4 Ambdós planys
ducn signes damunt el text que scmblen una barrcja de signes quantitatius
i mclodics; encara que siguin copiats més tard, provcnen ja dcls temps antics;
no és proba:blc que fossin escrits tres segles dcsprés de la mort d'aquests pcr1.
E. de COUSSEMAKER, Histcire de l'Harmouie
at' moyen-áge (Parfs, 1852), p!. 1-2. F. LumVIG,
en el Ha11dbt{ch der Jfusikgeschichte ele Guido
ADLER, 1930, p. 160 i SS., parla de bcll llOU
d'aquests conductus antics, que considera com
els planys més vells que hem servat amb melodia i els relaciona amb els d'altres ~Iss.
2.
Per aclarir el clubte que ens va venir
sobre l'antiguitat del :\Is. de París que fins ara
era atribult als seglcs IX·X, aprofitarcm l'avinentesa d'estudiar-lo pcrsonalmeut, per demanar
el parer de l'abbé LÉROQUAIS, l'cminent histo·
riador deis códexs lil.(trgics de Fran<;a. Atnb tota
l'amabilitat ell ens ccrtificava que el códcx en
qüestió, podia considerar-se com copiat a mitjans

del segle x, pero mai eom del IX. En corregir
aquestes prO\·es eus arriba l'estudi de J. IIANnscmx, a la /.eitsclzrift fiir J1/ IV., xuL Tot de pas
remaren Ilandscllin que els gregorianistes admeten com a notació aquitana més antiga les mostres
del ~rs. de SL Martial, avui a París, B. N. lat.
1240, que és de la primera meitat del segle x;
ell troba que el ~Is. lat. II5J, del qual ara parlem,
és for~a més vell que el lat. r2.¡o. La qüesti6
sobre l'antiguitat del lat. IJ54 no resta beu definida. Cf. I!ANDSCH~. /.c., pp. r22 i ss., nota 2.
J. LORENZANA, Collectio SS. Patrum Eccle·
siae Toletanae, I, Matriti, mdccbcxxii, n.o lxxxv,
p. 764· LORI~:-;Z.\.XA, 1bidem, n ° xxxi, p. 33
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sonatges. Es més : aquestes poesies, com la del <<Disticon Filomelaicull1>> que
segueix, forcn escrites per sant Eugeni (t 657). Aquest Eugeni fou el deixeble
predilecte de sant Brauli, a Saragossa, l'ardiaca il·lustre i el bra<; dret d'aquest
savi eximí de la Seu aragonesa. Aquest Eugeni fou més tard cridat pel reí
Recesvinthus, pcr bisbe de Toledo. Allí fou !'iniciador de sant Ildefons, el
mestre de sant Julia, el poeta dol<; i el músic compositor, amic del rei Chindasvinthus. Si aquestes poesies són obra de sant Eugeni, no és cap temeritat
de suposar que també la música sigui obra seva. Tinguem present que sant
Eugeni visqué voltat de músics. Així, ja hem vist que el seu mestre, sant Brauli,
de Saragossa, era músic; el germa d'aquest, Joan, fou tamb6 músic. Posat a
Toledo, fou !'iniciador de sant Ildefons (t 667), que entenia b6 en l'art sagrat.
Eugeni mateix, veicnt com havien degenerat cls cants religiosos a Toledo,
<<cantus pessimis usibus vitiatos melodiae cognitione corrcxit». Sembla, per
tant, ben natural que l'autor dels cants esmentats fos el mateix sant Eugeni,
poeta i músic. Si un día podíem posar en dar la paternitat eugeniana de la
melodía d'aquests conductus del Codex d' Azagra, no cal dir com aqucsts cants
pujarien de prcu dins la historia de la música hispanica. Encara, en el mateix
Ms., trobem l'Epitafion 1\icolao,t deis .ff. 54'-55, que arriben scnse música; en
canvi, el Disticon Filomelaicum citat, del f. 55' ,2 també de sant Eugeni, va
amb dues ratlles de neumes visigotics. El reprodui:m a continuació: 3

.

••

1\Iadrid, B. N., i\Is.
ibídem, n. 0 lxx:A.·Yi, p. 77·
ibídem, n. 0 V, p. s8.
3. El tcxt. de tots aquests cants, els Yaren
transcriure F. de LORENZA..~A i TRAL'l3E, l. c.
Cap d'ells va escriure mot sobre el fet que alguns
d'aquests textos portessin la música; és per 90 que
fins ara hom no haYia pogut fixar-se en la importancia que els tals cants tenen per la música
espanyola. Lorenzana dóna aquestes poesies com
a obra •S. EUGEJ:o;"li III. Episcopi Toletani•, bo i
advertint que les copiava del Codex Gothicus dictus
de Azagra, llm·ors const'rvat •in Bibliotheca ToleI.
2.

LORENZANA
Loru..:NZANA

10029,

ss.

IX-X,

i

..

·~

..

f. 55'

tana pluteo 31, num. I8t. Aquesta numeració no
s'avé ambla que donen LowE i VON HAR'rEL, l. c.,
que assenyalen •a. Toledo 14.22t.
La reproducció del Disticon Filomelaicum, ens
estalvia de demostrar l'arbitrarietat de la transcripció que el canonge S. 1'AFALL de Compostela
va publicar al Boletln de la Real Academia Gallega
(1915), p. 327. I fa més estrany que el cultíssim
J. TREKD la donés com a acceptable quan ell
la reproduia en la seva The 11msic of Spanish
History to r6oo (Oxford, I9l6), exemple 6, pagina zor.
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Si comparem aquests cants amb els del l\1s. esmentat de la B. N. de
París, cal dir que a París s'anota el cant en diferents estrofes - potser amb
notació afegida més tard algunes vegades -; al de Madrid, en canvi, només
s'escriu la música als versos primers.
Sant Isidor parla d'uns cants epitalamics del seu temps, que, segons
ell conta, cantaven els estudiants als nuvis en el dia de les desposalles. No s'ha
conservat cap cant d'aquests amb neumes; pero sí tenim el Carmen de Nubentibus, que, per les expressions musicals que conté i per la relació que serva
amb l'cpitalami de la reina Leodegundia, que veurcm tot seguit, val la pena
de recordar ací. El Carmen de Nubentibus, es troba. al ms. visigOtic de Madrid,
B. N. ·Mss. roos (Hh 6o), olím Toledo 35-r, p. cvri. Es el Carmen tan conegut, el qual conté frases d'un maxim interes per a nosaltres. Així, a !'estrofa r i restants, llegim:
I.

<<Tuba clarifica, plebs Christi, revoca
Rae in ecclesia votiva gaudia

2.

Rite magnalia clange deifica

7· «Choreis, tympanis exsulta, musica,
Et redde Domino vota perennia,
8.

Pusilla copula, assume fistulam,
Lyram et tibiam, perstrepe cantica,
Voce organica carmen, melodía
Gesta psallc Davidica.
ro. Cithara, iubila, cymbalum, concrepa,
Cinara, rcsona, nablum, tripudia
Excelso Domino, qui regit omnia
Per cuneta semper saecula.»l

Aquest cantic, segurament del segle vrr, 2 rccorda, per tant, els instrumcnts musicals que prenien part pera festejar cls novells esposos; hom pot aclarir bé aquests noms dels instruments que esmenta, comparant-los amb la descripció que fa sant Isidor deis instruments musicals que s'estilaven en la seva
epoca.3 Escau ací el remarcar com aquests versos del Carmen de Nubentibus
recorden aquells altres del Venantius Fortunatus, el qual descriu com a París,
en temps de sant Germain, els clergues salmodiaven des de la rnitja nit fins
a l'hora de l'albada:
1. Cardenal LoRENZANA, Breviarium Gotllicum
Matriti, !barra, MDCCLXA~. p. cx:ili. G. 1\:f. DREVES,
Hymnodia gotica en Analecta Hymnica, 27, p. 283
i següent. MIGNE, Patrología latina, 86, p . 922 i ss.
També R. MITJANA, Histoire de la Musique m
Espagnl', c>mcutacla, p. 1919.

2. Justo PÉREZ DE URBEL, Origm de los
himnos mozárabes al Bulletin Hispanique {1926),
xxvm:, p. 236
3· Pels inst.nunents descrits per sant Isidor,
vegi's Gerbert. I, 22 i ss. També Etymologiarum
libr. 111. (MlCNE, P. L., 82, t66 i ss.)
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«Pervigiles noctes ad primo crepuscula jungens,
Construit angelicos turba verenda choros.t

Encara si hom pren literalment la dita del susdit poeta, ens trobem que
a l'Església de París alternaven també els instruments, puix que escriu:
<Jiinc puer exiguis attemperat organa caru1is;
Inde senex largam raptat ab ore tubam.
Cimbalicae voces calamis miscentur acutis,
Disparibusque tropis fistula dulce sonat.
Tympana rauca senum puerilis tibia mulcet,
Atque hominum reparant verba canora lyram.•>

A la veu deis clergues del poble i deis nens:

segons aquest testimoni -

s'afegia el cant

<cPontificis meritis clerus, plebs psallit et infans.»l

Com hom pot veure, no seria estrany que l'autor del Car·men esmentat
hagués conegut els versos del poeta francés.
No sabem tampoc en que consistiría aquell «funcbre carmen quod vulgo
defunctis cantari solet» pels enterraments, que prohibía el concili III de Toledo en l'any 587. Tampoc no sabem res d'aquella <<irreligiosa consuetudo quam
vulgus per sanctorum solemnitates agere consuevit, ut populi qui debent officia divina attendere, saltationibus et turpibus invigilent canticis, non solum sibi
nocentes, sed et religiosorum officiis perstrepentes>>, que condemnava el mateix
concili. 2 Scríem cansadors si anéssim retraicnt els records de cants i practiques
musicals que van sortint deis canons dels concilis hispanic~.
Té per a nosaltres també interes vivíssim el cant epitalamic dedicat a
la reina Lcodcgúndia, filia cl'Ordonyo I d' Astúrics, casada amb el rei ele Pamplona, potser Fortun-Garcés, a rnitjans del seglc IX. L'acrostic d'aquest cant
diu : <cLcodcgundia pulcra Orclonii filia>>, i va cncap~lat amb el títol Versi
MIGNE, P. L. 77, 401.
«Religiosorum omnium corpora qui diYina
vocatione nb hac vita recedtmt, cum psalmis tantummodo et psallcntium vocibus debere ad sepulchra deferri; tzam funebre carmen quod vulgo
defunctis cantari solet, vel peccatores se proximos
aut familias cedere, omuino prohibe.must. Concili 111 de Toledo, can. XXII. En el can. XXIn
es manava tlh."terminanda est irreligiosa consuetudo quam vulgus per sanctorum solemnitates
agere consuevit, ut populi qui debent officia divina attendere, saltationibus et turpibus invigilent
canticis, non solum sibi nocentes, sed et religiosorum offi<'iis perstrepentes; hoc cnim ut ab omni
1.

2.

Hispania depellatur, sacerdotum et judicum a concilio sancto cura committitun. Tingucm present
que al concili hi assistien tan1bé Uguas, bisbe de
Barcelona; Stephanus, de Tarragona; Polybius,
de Lleida; Simplicius, de la Seu d'Urge-ll; Aquilinus Ausonensis; Julianus de Tortosa, i Alicius,
de Girona. F. A. Go~ZÁLEZ, Collectio Cantmum
Ecclesiae Hispanae, Matriti mdcccviii, 354· També
J. TEJADA, Colecci61l de cá11ones de la Iglesia Española, u, p. 249· Sobre la mítsica en els jocs, apats
i representacions drami\tiques deis segles n -vrr,
sobre cls cants i danses que cls habitants de
Cadix exccutaven JX'I' la mort de llurs anúcs i
parents, vegeu MITJANA, l. r., p. 1918 i ss.

30

EL CODEX POLIFONIC DE LAS HUELGAS

domna Leodegundia regina. Es copiat amb neumcs visigotics al codex de Roda,
reccntmcnt retrobaU
Les expressions musicals més sortints, són:
<<Laudes dulces fluant tibiali modo
magnam Leodegundiam Ordonii filiam
exultantes conlaudemus manusque adplaudamus.
Ornata moribus eloquiis claram
eruditam litteris sacrisq ue misteriis
conbudctur cantis suabi imniferis vocis.
dulce voce conlaudate proferentes canticum.
Nervi repercussi manu citharistc
tetracordon tinniat armoniam concitet
ut resonent laudes duces domine Lcodcgundie.
Dum lira reclangit tibia rcsonat
Pampilone civibus melos dantes suavitcr
recitantes in concentu laudent Lcodegun.dian.

•

Pulcerrima nimis audi modulamen
tibiale dulciter quod electo ...
Concentu parili resonate cuncti,
Cantu ... tibia... ut decet
Res leta canora resonat in aula
musciculis carminum el regalis pacis.
Occurrunt cantores suaves melos dantes
Incipiat cantor percutiens lyram
aut verberans cimbalum.>>

Es tracta, potser, d'aquella mateixa Leodegúndia que hom troba retirada al monestir de Bobadilla, prop de Samos (Galícia), la qual en grz signava el colofó d'un codex finit per ella, que es conserva a !'Escorial, a-1-13. 2
Aquestes frases musicals de l'epitalami en qücstió, diuen ben alt la cultura
musical que suposen en el poeta que així enaltia la bellesa moral i corporal
de Lcodegúndia. Els mots
«...'\ervi repercussi manu citbariste
tetracordon tinniat armoniam concitet.&
I.
Z. GARCÍA VILLAnA, El códice de Roda
recuperado, a la Revista de Filología Española
(1928), XV, p. Il3 Í SS.
2.
Dom FÉRO'l'IN, Liber Sacramentorum, col.

945· F. VAI.I.S I TABER..'fflR, Les Genealogies de

Roda o de Meya, D ISCII'I'Sos llegits e" la Real Academia de Buenas Letras (Barcelona, 1920), p. 16
i ss. ROJO y PRADO, El Canto Mozárabe, 25.
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semblcn ben indicar que el poeta coneixia el fet de la música harmonica mcipient encara i per ells, aquells dies, ja tan dol<;a.
A continuació donem la reproducció del codex de Roda, que, com es
veu, no és pas possible de transcriure. 1 La música i el text aparei.xen quasi
illegibles, pel fet d'haver-hi aplicat - per una ma ignara - un reactiu per tal
de poder llegir el text complet. Aquest reactiu va corroir tota la fulla recto i
verso, tant, que avui ja no és pas possible de llegir el text complet.

Madrid, B. N., 1\Iss., s. s., COdex de Roda, ss. x-xr, f.

232.

Un altrc cas interessant a recordar és la Yersió primitiva del cant de la
Sibil·la, que Coussemaker va transcriure del Ms. citat de París, B. N. lat, II54·
Fins ara hom havia pres aquesta versió de Coussemaker com a la versió més
antiga del cant de la Sibil-la. 2 Passa, pero, que a l'H01niliari de Cordova, servat
avui a la catedral d'aquesta ciutat andalusa, sig. r (olim 72), f. 6gb, trobem
una altra versió de la Sibil·la, que pot ésser contemporania i adhuc anterior
a la de París. L' Homiliari de Cordova fou escrit a Valerancia, prop de Burgos,
per Florentinus, vers el g6o.3 A Cordova trobem aquesta versió precedida i
seguida del pseudo Agustí, que més tard surt a tantes banclcs. El fet de trobar
el cant de la Sibil·la a l'església visigotica, ens pcrmet de suposar que no seria
aquesta qui rebria aquell cant de Limoges, sinó al contrari, que el tal cant,
pcr l'intercanvi cultural amb Catalunya, l1auria passat potser pcr la nostra
terra i s'hauria introdult al migdia de Franc;a.4
1.
A !'Academia de la Historia de Madrid,
A 6-23- r, hem ,·ist el manuscrit del prior de
~Ieia, de uom Abad i Lasierra, on es reprodueixen pagines de diferents códexs, en 1778 sen·ats
eu diferents temples del reialme d'Aragó. El «Dibujo 18• conté aquests tversi domna Leodegundiat
amb els neumes corresponents, en cópia fidelíssima i més clara que la sen•ada al códex retrobat.
2. Histoire de l'Harmonie, pp. IV-V. Vegi's
H. ANGI.Es, La Mttsique e1~ Catalogne aux x•
et x1• si~cles, ja esmentat.

3 CLARK, Collecla11ea Ilispanica, pp. 31, i 231
i següent; pl. 65-69.
4· Tenim. '·crsious del caut de la Sibil-la,
que van des del segle x al xvx, eu que fou prohibit per diferents decrets sinodals. CousSE:uAKER,
Histoirc, pl. VI, reprodueix també la versió de
París, B. N. lat. 2832; a la pl. XA'YI encara la
de París, B. N. lat. 781. F. PEDREI.L, Catalech
de la Biblioteca lvlusical de la Diputació de Barcelona (1908), I, p. 217, reprodueix la versió de
l' Ordinariwn Urgellimtm del 1548. Ell mateix en
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Un altre fet curiós passa també amb la versió llatina de la dansa de
la mort. Agustí Millares Carlo va trobar, fa pocs anys, una versió llatina de
la dansa de la mort en un Ms. de Toledo.1 Segons cns va comunicar per carta
l'iHustre professor (vulgui acceptar el nostre profund agra'iment per la seva
amabilitat), es tracta només d'un fragment deixat de copiar sobtadament pel
copista. Cada personatge (Papa, arquebisbe, bisbe, comte, etc.) diu un sol
vers. El Codex és un manuscrit Miscelani en lletra visigOtica del segle XI. Per
dissort va sense notació musical. El Codex es guarda a la Biblioteca Provincial
de Toledo. Tal treballa ja no pcrmet de seguir considcrant el Ms. de París,
B. N. fr<;. 25408, de procedencia francesa o anglcsa i copiat al segle XIII, com
la fon t. més an tiga coneguda fins ara amb el text de ·la dansa de la mor t. 2
De moment no sabem res de com seria la tonada d'aquells poemes
en llenguatge vulgar, que els joglars cantarien al segle XI, i que no tenim
sinó per arranjaments literaris tardans. Les croniques parlen sovint de <<y los
muchos juglares>>, o bé <<y había muchas <;ítulas y violeros>>, i encara conten
que en festes de convits i d'alegrics de casamen ts reials es trobaren <<varias
clases de ioglares1>.3 Que sonaricn i que cantarien aquests joglars, és cosa ben
desconeguda fins al present. ~Ienéndez Pidal remarca que quan el Cid era ja
el

Ca1~cionero

Nfttsical Popular Español

1

(Va!Js,

[19 18]), p. n6 transcriu encara la versió popular

de .Manacor que havia publicat prin1er l'arxiduc
Lluís SALVADOR, en Die Batearen. H. ANGr.~s
Vida Cristiana (1917), V, p. 65 i ss., dóua el
facsímil de 1' Ordinarium Urgellinttm esmeutat i
la de l' Ordinarium SacramenlQt'ttm secundum laudabilem ritum Diocec. Gertmdensis del 1550. Val
a dir que Pelay BRIZ, en les Canyons de la /erra,
IV, va reproduir la versió de 1' Ordinarium Barci?I01tcnse del 1569. També F. PUJOI., Revista
del Centre Excursionista de Catalunya (1918), i
en tiratge a part, va publicar les versions de
La Seu esmentada amb transcripció mensura!
ad libitwn. GAS'l'OUÉ, Le Ca1ttiqu.e Populaire m
France (Lyon, 1924), dóna l'incipit de la versió
llatina autiga, i l'incipi t d'una versió catalana
del segle xu, trobada pcr M. RAuGEI. en un Ms.
de Moutpellier. Sobre aquesta versió, RAUGEI.
havia presentat una comtUlicació al Congr~s d'Histoire de l'Arl, de París, 26 de setembre al 5 d'octubre del 1921. H. ANGI.Es, Les tCantigas• del
rei N'Anjós el Savi, extret de Vida Cristiana,
(!927), XVI, p. 20, dóna la cantiga del códex de
!'Escorial j. b. 2, Festes de Santa Maria, n. 0 12,
amb tonada semblant a la del caut de la Sibil·la,
que des del segle x al XVI va conservar fona·
mentalment una mateixa melodía. Sobre Il Ca1rto
della Sibilla del códex 99 de Montecassino, vegi's

Rassegna Gregoriana (1903), II, col. 529 i ss. En la
nostra obra en preparació La música a Catalunya
des del sigle x al xvn en donarem una monografia completa amb les versious de Fran~, d'Italia i de totes les peninsulars que coneixem.
1.
Contribución al tCorpust de c6dices visigóticos, en Revista de la Biblioteca, Archivo y
Museo, Ayuntamiento de Madrid (1928), v, p. 35·
2.
Compareu les dades de LUDWIG, ea Die
Quellen der Motetlen de l'Archiv filr MW (1923-24).
v, 191, nota 1, i en Sonderdruch, p. 7, on refuta
la teoría d'O. URSPRUNG. Aquest, en la Zeitschrijt
für .urv (1921-22), IY, Spanischkatalanisch Liedkrmst der I4. ]ahrlmnderts, bo i estudiant els
cants del Llibre Vermelt de Montserrat, posaYa
l'Ad mortun festinamus montserratí, com l'exemple, que ell considerava el més ant.ic, ele la dansa
de la mort. LUDWIG li va retrenre la versió del
códex esmentat de París com a versió la més
antiga, i admetia l'origen angles o frances de la
dansa de la mort, segons que el Ms. de París fos
en definitiva frauces o angles. Sobre la dansa de
la mort, \·egeu, encara, Wolfang STMOILER, Die
Tottentiinze des Mittelalters (München, 1922), treball aquells dies defiuitiu sobre aquesta qüestió.
3· R. :M'II:NÉNDEZ PIDAL, Pocsia juglaresca y
it,glares (Madrid, 1924), pp. 144 i ss. Vegeu, encara,
la seva La leyenda de los Infantes de Lara (Ma·
drid, 1896), p. 5·
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senyor de Valencia (anys rogs-rogg), s'hi cantava segurament un Romanz
del Infant García, i remarca que encara des de més antic ja es cantava la gesta
dels Infantes de Salas. 1 Si prescindím del cant que els romeus flamencs cantaven a Compostela en ple segle xn, que propiament no és producció hispanica, 2
i de les melodies dels trobadors, hem de baixar ja al segle XIII per trobar cants
en llengua vulgar, siguin religiosos, com les Cantigues del rei N' Anfós el Savi,
siguin profans, com les cantigues de Amigo, del trobador gallee Martín Codax,
que coneixem com de Vigo. 8
Quant a la lírica llatina, per dissort no hem conservat la tonada amb
la qual es cantaría el plany Ad Carmen populi flebile cuncti, dedicat a la mort
del comte Borrell (t ror8),' ni menys l'altra que el clergue (catala?) autor del
Carmen dedicat al Cid, cantada per remembrar les gestes del gran heroi. 5 Són
1. La España del Cid (Madrid, 1929), rr,
p. 6o8. També Poesla fuglaresca citada, pp. 309 í ss.
Don Gonzalo CASTRILLO, mestre de capella de la
catedral de Palencia, ens contava, en 1927, com
ell - fa uns anys - corrent per aquelles terres
de pagl!s, per atzar va entrar a una casa de camp,
on li varen contar que feia temps havien venut
a un estranger passavolant que els demanava
coses antígues, uns pergamins molt vells amb
música, on s'anotava el romane,: de la llegenda
de Los Infantes de Lara. Més tard, en mirar,
l'amic Castrillo, d'esbrínar com fou el cas de la
tal venda i el cas dels tals pergamins, ja no pogué
heure'n clarícia orientadora. Cf. Fríedrich GENNRTCH, Der musikalische V ortrag der altfranzosischen.
Chansons de Geste. Ei1w literarische-musikwissenschaftliche Studie, Halle, a. S. Max Niemeyer, 1923.
2. L'himne Dum pater familias, vulgarment
conegut com el cant d'Ultrefa, degut al refrany
que duu, es troba al f. 193' del Codex Calixtinus de Compostela. Que sapíguem, Fidel FlTA
i A. FERNANDEZ-GUERRA foren els primers que
en donaren una reproducci6 sense transcriure'l,
en Recuerdos de un viafe a Santiago de Galicia
(Madrid, x88o), p. n6. E. VAN DER STRAETEN,
La Musique aux Pays-Bas (r885), VII, entremig
de les pp. 22-23, d6na el facsímil d'aquest cant,
que transcriu, amb notació quadrada, a la p. 23.
En va parlar també OLMEDA, en Memoria de un
viafe a Santiago de Galicia, ja esmentat, p. 1 i ss.
Primer que ell n'havien parlat BARBmRI, LAGUNA. etc. Dom POTBIER el va transcriure cad
libitum.» a Revue dt' Cltant Grégorien (1897), v,
p. 185 i ss. S. TAFALL, La música del hitmw de
los pere¡!rinos flamemos del siglo x II al Apóstol
Santiago, en la revista Ultreya (Santiago, 1920),
n, p. 26o i ss., va reproduir cinc versions que
fins llavors hom n'bavia treballat en diferents
Biblioteca de Cataluuya

ocasions i sempre •ad libitumt. Vegi's J. B. TRENO,
La Música et~ Galicia, a Revista Alfar de La Coruña (1925), V, p. 24 i SS. H. ANGLÉS, Les Melodies del trobador Guiraut Riquier, a Estudis
Universitaris (1926), XI, p. 2.
3· Martín CODAX, Las siete Camioms de Amor.
poema del siglo x u; pttblicase en facslmil, ahora
por primera vez, con algt,nas notas recopiladas por
Pedro Vindel (Madrid, 1915). Encara que el llibreter Vindel les bategés com del segle XII, cal
només mirar el facsímil que dóna, per veure
com es tracta d'un Ms. del segle xm. L'original
d'aquestes Cantigas de Amigo va passar a la
biblioteca particular de R. Mitjana. Amb la mort
d'aquest il·lustre musicóleg castella, suposem que
!'original esmentat va restar a la seva casa de
Stockholm, on ell residía i 011 va morir en 1921.
Escrites aquestes ratlles, ens comunica P. Vindel, fill de !'anterior, que Mítjana va comprar aquest Ms., junt amb altres obres musicals,
per a la Biblioteca de Stockholm. Vegi's MENÉNDEZ PIDAL, Poesta fuglaresca, p. 467, i H. ANGLES,
Les Melodies del trobador Guiraut Riquier citat
suara, p. 28 i ss.
4· Servat a París, B. N. lat. 5941, f. 92,
procedent de Ripoll. El text fou primer publicat
per BALuZIUS en la Marca Hispanica, col. 427.
També el va donar sencer, L. NICOI.AU o'OLWER,
L'Escola po~tica de Ripoll en els segles X·XIII,
a l'Anttari de l'Institttt d'Estudis Catalans (19151920), VI, pp. 27 i SS. Val a dir que P. BOFARUU.
el reproduia én Condes de Barcelona vindicados
(Barcelona, 1836), 1, p. 217, i també J. Al1ADOR
DE r.os Rios, en Historia crítica de la literatura
espa1iola (Madrid, 1862), rr, pp. 335 i ss.
5. MENÉNDEZ ProAL, La España del Cid,
n, p. 6ro. Els plauys que cita MENÉNDEZ, ibidem,
p. 617, nota x, no tenen la gracia d'aquests que
5
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en extrem interessants els tres planys que avui transcrivim, un dedicat a la
mort del rei N'Anfós VIII de Castella (rr58-rzr4), l'altre dedicat a la mort de
Sanxo III (II57-II58), trobats al Ms. de Burgos, i l'altre dedicat a la
mort de Ferran II de Leon (t rr88), que dóna el codex d e Florencia, i dels quals
parlarem a les pagines 354 i ss. ~s de tot preu també per nosaltres el1Vfentem
meam ledit dolor, per la mort de Ramon Berenguer IV (t u6z). 1
El suposat ensenyament científic de la música a l'escola de Cordova al
segle XI, recordat per Virgilius Cordubensis en la seva Philosophia, des de dies
que fa parlar els historiadors i els musicolegs. Aquesta obra del personatge
desconegut de nom Virgilius Cordubensis, es conservava a la biblioteca de la
Catedral de Toledo en traducció llatina. El manuscrit fineix així : «<stum
librum composuit Virgilius Philosofus Cordubensis in arabico, et fuit translatus
de Arabico in latinum in civitate Toledana anno Domini millesimo ducentesimo
nonagesimO.>>
El codex de mitjans del segle XIV, conservat a Toledo i descobert pel
P. Sarmiento al segle XVIII, fou copiat de bell nou per F . X . de Santiago Palomares i pel P. Burriel. Del primer es conserven dues copies : una a Madrid,
feta en 1753, B. N. Ms. 6463, i l'altra a !'Escorial, J. u, g. La del P. Burriel
- que hem estudiat pel cas nostre - es troba a Madrid, B. N. Mss. r3.0II
(a. Dd-30), ff. 97-154. El text del codex en qüestió fou publicat per Gotthold
R eine, en la seva Bibliotheca anecdotorum, seu veterum monumentontm ecclesiasticorum (Leipzig, r848), pars. I, pp. zrr i ss. Qui primer va citar el fet
d'aquest llibre i en va refutar la seva autenticitat fou el benedictí B. G. Feijoo. 2
Els mots que el suposat Virgilius Cordobensis dedica a l'ensenyament musical de l'escola de Cordova, foren recordats per M. Soriano Fuertes, en r8ss, i el
va prendre com a testimoni del segle VIII (!) en una pagina, i com del segle XI
en una altra; 3 encara ell prenia el testimoni del susdit Virgilius, com a prova
definitiva per 1' ensenyament professat en les escoles cristianes de COrdova.
El r887, J. F . Rowbotham va arribar a l'afirmació que !'harmonía de Hucbaldus de St. Amand, dels segles IX-X, havia estat inspirada en la música arabiga
de l'escola de Cordova, 4 A. Bonilla i Sanmartín, en esmentar aquesta obra
del Virgilius Cordubensis, el rgo8, afirma que <<Lo evidente es que toda la
obra es una superchería>> i admet com a cosa probable que !'autor del Virgilii
comentem, i ni tan sols duen mica de música,
a la qual, d'altra banda, no es prestarien com
els addwts suara.
I. NICOLAU D'ÜLWER, l. c., p. 36 i SS., dóna
el text integre. També R . BEER, t. c., n, pagines 28 i ss.; a la pl. '1 reprodueix el facsimil de
1'original.
2.
Teatro crítico universal, VII (Pamplona,

1785), pp. 193 i ss. Reprodwt a la Biblioteca de
Autores españoles, INI, Madrid, 1883, p. 379 i ss.
3· Historia de la Música Española (Madrid,
1855), I, pp. 8r i 88 Í S.
4· History oj Music, m, p. 533· No tenim,
de moment, aquesta obra; la cita és segons FAR·
MER, Historical Facts for the Arabian Musical
lnfluence (London, 1930), p. 337·
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Cordt.f.bensis Philosophia sigui algun clergue toleda. 1 Val a dir que uns anys
abans que Bonilla i Sanmartín, fou D. Comparetti, qui tot d'una refusa
l'autenticitat del tal testimoni, i així va escriure : <<Di certo l'autore non era
arabo, e neppure sapeva gran fatto di cose arabiche, poiché non avrebbe mai
potuto pensare che un filosofo arabo si potesse chiamare Virgilio, e molto meno
a dare per suoi contemporanei a Cordova Seneca, Avicenna, Averroe e Algazel.>>
Encara afegeix que el conegut especialista Steinschneider dubta sobre la data
de rzgo donada a la versió llatina, bo i creient que no pot ésser anterior a Raimond de Penyafort. 2 Tinguem present que l'anacronisme en la convivencia
dels filosofs Seneca (t 65), Avincenna (t ro37), Averroes (t rrg8), Al-Ghazali (t rrrr) i en l'estada a Cordova d'Avincenna i Al-Ghazali, ja fou retret
tot d'una per Feijoo en r785. Més enc;a, R. Mitjana ha donat com a fefaent el
testimoni, quant a l'ensenyament musical de Cordova en els temps de la cultura
peninsular arabiga, i en copia el paragraf més adient.3 Encara H. G. Farmer,
en el seu formós estudi Clues for the Arabian Influence on European 1vfusical
Theory,' en rgzs, va admetre de bell nou la veracitat del testirnoni del Virgilius.
Toca també aquest punt en la seva Arabian Influence on Musical Theory, quan
parla de l'ensenyament de l'organum a l'escola arabiga d'Andalusia, on es
basa de bell nou en el testirnoni del susdit Virgilius. Recentment, en la seva
obra Historical Facts for the A rabian Musical Influence (London, rg3o), resumeix les diferents teories sobre l'autenticitat o falsedat de }'existencia del Virgilius Cordubensis, i diu que les objeccions sobre l'autenticitat de la <<philosophia>>
del susdit filosof-nigromantic, no poden admetre's tan facilrnent, i que la
qüestió mereix estudi seriós. 6 Es dar que d'ésser tanmatcix tradu1da de l'arab
aquesta obra, s'hauria atribult a Virgilius, canviant-li el nom, com va passar
en altres traduccions; naturalment que el canvi de nom hauria pogut ésser
una ficció d'altrcs personatges. A Toledo, al segle XIII hi havia encara cultura
torta, i no és concebeix tanta d'ignorancia si el suposat traductor hagués estat
el mateix autor de l'obra.
Per tractar-se d'una qüestió molt interessant per a la historia de la música hispanica i per tal que el lector es formi carrec del testirnoni del Virgilius esmentat, copiem del f. I49 de la copia del P. Burriel : «lsti erant
Philosophi et Magistri Hispaniae : et quinque istorum era[n]t Portugalenses,
et septem erant Legionenses, et decem erant Castrenses, hoc est, Castellani;
et tres erant Navarrenses, et quinque erant Aragonenses, et duodecim erant
1.
Historia de la Filosofía Española (Madrid, rgo8), I, pp. 310 i ss.
2. Vegi's Domenico CoMPARETTI, Virgilio nel
medio evo (Firenze, 1 1896), n, pp. 104 i ss.
3. MITJANA, La Musique en Espagne, 1921.

4· En The ]otmtal of the Royal Asiatic
Society of Great Britai11 a?ld Irela?ld (1925), pagines 61 i ss., principalment p. 65.
5· FARMER, l. c., p. 106; també pp. 333 i
següents, especialment 343 i ss.
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Toletani. Carthaginenses erant septem, Cordubenses erant quinque, scilicet nos
Virgilius, et Seneca, et Avi<;ena et Abenroyz et Algazel. Yspalenses erant septem; Philosophi Marrochitani et orones alii Ultramarini erant 12. Orones isti
Philosofi erant tempore nostro communiter in studio Cordubensi; et aliq ui
legebant de suis scientis, et aliqui non. De Scholaribus, qui ibi erant audientibus erant numero 7000 et amplius ...>> Una mica més avall, al f. rso, es diu:
<<Tune erant septem magistri de grammaticalibus, qui legebant quotidie Cordubae; et erant quinque de logicalibus, continue legentes; et tres de naturalibus,
qui simi~iter quotidie legebant; et duo erant magistri astrologiae qui legebant
quotidie de Astrología; et unus magíster legebat de geometría; et tres magistri
legebant de physica; et duo legebant de musica (de ista arte quae dicitur organum).>>
Com insinuavem suara, nosaltres creiem que es tracta senzillament
d'una serie de pseudonims. Els mateixos mots amb els quals la ciencia
de la música es pren com a sinonim d'organum, difícilmcnt poden ésser inventats al segle XIII, en dies que la polifonia havia aven<;at tant a la península.
Sigui com sigui, el document en qüestió té un preu gran per nosaltres, per
l'aHusió directa que hi trobem d'un ensenyament científic de la música a
veus. Adhuc suposant que el llibre fos escrit al segle XIII, atribuint-lo a un
Virgilius del segle XI, de Cordova, el fet seria per nosaltres molt significatiu.
Pero si prescindint de les falles historiques i d'alguns mestres que es prenen
com a contemporanis sense ésser-ho, si amb el temps aquesta afirmació del
Virgilius Cordubensis es confirmava, tindríem que Cordova fou la primera
ciutat d'Europa on s'ensenyava públicament la ciencia de l'organum.
Fins ara no sabem concretament si les teories de la Musica Enchiriadis,
del segle IX, 1 eren molt estudiades i si la teoria de Guido d'Arezzo sobre l'organum, en el seu Micrologus, escrit vers el 1030, seria gaire coneguda fora del
seu monestir. 2 Tot <;o que havia fet Alcuí en temps de Carlemany, c;o que
ensenyava Gerbert a Reims,3 o bé el monjo Oliva a Ripoll,' i tot c;o que s'explicava de música als restants centres musicals de monestirs i catedrals que
coneixem, es refereix a la teoria del cant gregaria. J a seria curiós ue saber
exactament que s'ensenyava de música a les escoles superiors de Toledo,
1.
J. HANDSCHIN, Ober frühes und spates
Mittelalter en el Bericht de l'Internationaler Musikhistorisches Kongress de Viena, del 1927, p. 149 i ss.
2. LUDWIG, a Handbuch der Musikgeschichte,
de G. ADI,ER, p. 163 i ss. Sobre la música científica a les uoiversitats en temps vells, vegi's
Peter WAGNER, Universitat und Musikwissenschaft,
Rede gehalte1~ am rs. November r920 zur feierlichen
Eroffnung des Studienfahres, Freiburg (Schweiz),
1921. També ell mateix, Zur Mtlsikgeschichte der
Universitdt, a l'Archiv fii.r MW, (1921), m, p. 1 i ss.

D. lSEUN, Die Musikwis~enschaft an den schweizerischen Universitdten, en el Bulletin de la Société
Internationale de Musicologie (1929), I, p. 27 i ss.
Carl-Allan MoBERG, Mt~sih und Musikwissenschajt
an den schwedischen Universitaten, en el Bulletin
citat (1929), I, p. 54 i SS. A. PIRRo, L'enseignetnent de la musique aux universités franfaises, al
mateix Bulletin (1930), 11, p. 26 i ss.
3. l\1ANITIUS, Geschicllte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 11, p. 729 i ss.
4· NICOLAU D'ÜLWER, l. c., p. 9 i ss.
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Cordova i Sevilla, escoles dites medrazas, i que Ribera va aclarir en el que
respecta a altres ciencies, fa alguns anys. 1
Les dades que tenim sobre l'ensenyament de la música a veus a París,
a Oxford, etc., són sempre posteriors a la notícia que dóna el Virgilius Cordubensis. La mateixa notícia, copiada per Nikel, 2 del fet historie de la vinguda
del mestre de cant a Micy (Orléans), de nom Gerardus - Prirnicerius d'aquell
temple -, el qual fou cridat pel bisbe Bernat de Toledo (ro86-rrz4), perque
vingués a Espanya a ensenyar de cant gregorü\ a la seva església toledana,
una vegada suprimit el cant mossarabic en el segle XI, es refereix, com es veu,
al cant gregoria exclusivament. Cal retenir a la memoria aquest fet, puix que
recorda ]a gesta de Bernat de Sédirac, cluniacenc, primer abat de Sahagun.
Aquest, essent arquebisbe de Toledo, en rog6, retorna de les croades, per voluntat
expressa d'Urba II, quan tot just havien comen<;at. Tot passant pel migdia
de Fran<;a, feia tria de clergues il-lustres per renovar la vida espiritual de la
seva diocesi, clergues que, amb el temps, tanta de Hum havien de donar a la
ciencia i a l'art de l'Església peninsular.8 Aquest Gerardus esmentat per Nikel,
és potser el mateix monjo Giraldus de Moissac, que el citat prelat duia a Toledo, més tard consagrat bisbe de Braga, i que amb el temps fou canonitzat. 4
t. J. RIBERA, La enseñanza de los musulmanes españoles. Discurs llegit a la Universitat de
Saragossa en 1893. Vegi's les seves Disertaciones
y Opúsculos (Madrid, 1928), r, pp. 229 i ss.
2. E. Nuan•• Geschichte der katholischen Kirchenmusik (1908), I, 177.
3. Pel molt que interessa el següent document pel fet de la introducció musical francesa a
Castella amb la vinguda dels monjos de Cluny i
del clergat frances al darrer ten; del segle XI,
copiem del De rebus Hispaniae, de RoDERICI
Tor.ETANI : ~cumque eum a voti et crucis propasito absolvisset [el papa Urba II va absoldre
al bisbe Bernardus del vot de creuada, per mor
que retornés de presa a Toledo, on la clerecía
castellana desfeia l'obra litírrgica i disciplinar
del bisbe cluniacenc] ipse (Bernardus] per partes
rediit Galliarurn, ubi eligens de diversis locis
viros honestos et litteratos, nec non et iuvenes
dociles quos babere potuit, in Hispaniam duxit.
De Mosaico du.xit beatum Giraldum, quem prius
cantcrem in Ecclesia Toletana, postea fecit Archiepiscopum Bracarensem. De Bituricis Sancturn
Pelrum, quem prius Archidiaconum Toletanum,
postea fecit hpiscopum Oxomiensem. De Aginno
Bernardum, qui fuit cantor ecclesiae Toletanae;
postea fecit eum Episcopum Seguntinum, postea
Archiepiscopum Compostellanum; et de eadem
civitate Petrum, qui fuit iuvenis nutritus in Ecclesia Toletana, postea Archidiaconum, postea

Episcopurn Secobiensem; et alium Petrum, quem
fecit Episcopum Palentinensem, et Raimundum,
qui fuit oriundus de Salvitate, et fecit eum post
Beatum Petrum Episcopum Oxomiensem, qui
postea immediate successit eidem in Ecclesia Toletana; et Hieronymum de partibus Petragoricae,
quem tempore Roderici Campiatoris fecit Episcopum Valentinum, sed in brevi civitate deperdita, eum dominus Bernardus metropolitanus eius
et Primas, in civitate posuit Zamorensi, ut ibi
episcopalia exerceret, in qua nondtrm fuerat nec
Episcopus, nec Ecclesia Cathedralis. Duxit etiam
de eisdem partibus Bernardum quem post mortem
Hieronymi fecit h'piscopum in Ecclesia Zemorensi,
et iste fuit primus proprius Episcopus Zemorensis.& (Lib. VI, LORENZANA, m, p. 140.)
4· MENÉNDEZ PIDAI. comenta així el fragment
copiat de RODERICUS TOI.ETANUS : tDe Moissac
(monasterio muy bispanizante) trajo a Giraldo,
que luego fué obispo de Braga y llegó a ser canonizado; de Bourges trajo a Pedro, que más
tarde ocupó la sede de Osma y fué también santo,
de Agen, a Bernardo, a Pedro y a Raimundo,
que luego ocuparon, respectivamente, las sillas
episcopales de Santiago, Segovia y Toledo; de
Perigord trajo a Jerónimo, quien, más aventurero y más lleno de las ideas de cruzada, prefirió
ir a Valencia a compartir los peligros con el Campeador.• (La España del Cid, u, p. 586.) També
MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del Espa1iol, soS i SS
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X.'ensenya·
ment de l'or·
ganum a l'Es·
tudi General
de Salamanca.

Recordem que Moissac és el monestir il·lustre que tanta de relació musical
tenia amb Ripoll, Sant J oan de la Penya i San Millan de la Cogolla. 1 El susdit
Giraldus és venerat per la historia de l'Església toledana, com el seu primer
capiscol després de la introducció del ritus i cant roma. 2 L'esmentat bisbe
Bernat fou qui primer va establir que a la catedral de Toledo cantessin nens
alternant amb el cant dels capitulars.3
Un altre fet digne de remarcar és la creació de la catedra de música de
la universitat de Salamanca per Anfós el Savi, reí de Castella i de Leon
(r252-I284). 4 Recordem que aquells dies, com a universitats celebres on s'estudiava científicament la música, eren les de París i la d'Oxford; sobre la de
Bolunya no en sabem cosa exacta. Anfós el Savi, en organitzar el quadre de
professors de la susdita universitat el r254, posava l'estudi de la música en
el quadrivium, i afegia <cque aya un maestro en órgano et que yo le dé cinqüenta
maravedís de cada anno>>. 6 Es ben curiós aquest cas d'<mn maestro en órgano>>;
aixo ens record a el fet dels organistes famosos de Notrc-Dame de París a finals
del segle xn i comenc;ament del XIII. 6 Aquesta catedra de música de Salamanca,
per on havien de passar, tres segles més tard, els famosos B. Ramos de Pareja
(r440-I4g ... )7 i F. Salinas (I5I3-I590), 8 s'escau uns anys després del celebre
P. de Leon, organista de la catedral de Burgos el 1223, 9 i del mestre Lorenzo
1.
H . A.NGLES, La Musique en Catalogne es·
mentat.
2. VALLEJO, Historia de la Música en Toledo,
publicada per L. SERRANO a Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos (1907), XVI, p. 223 i ss.
3. ~Dedu."'l:it secum (Bernardus) inde clericos
et pueros in Toletana ecclesia collocandos et nutriendos, ínter quos Bardinus de quo fit sermo.&
(VALI.ttJO, en Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos citada, p. 227.)
4· F. SALINAS, De Musica libri septem (encara que la dedicatoria vagi signada a Salamanca
en I 577, el colofó final diu : Salmanticae. Excudebant haeredes Cornelif Bonardi, M:nxcn), al
prefaci, confirma el fet de !'existencia de la catedra de música a Salamanca ja en temps del
rei Savi, quan escriu : dntellexit enim Alphonsus
Castellae Rex buius nominis Decimus cognomento
Sapiens, qui vel primus eam instituit, vel in meliorem formam redegit, non minus musicae disciplinanl, quam caeterarum mathematicarum iu
quibus ille maxime excelluit, disci oportere.t
5. Origen de los estudios de Castilla, per R. de
F'LORANES, del 1793, on parla especialment de la
creació deis Estudis de Palencia (x212), Salamanca (1243) i Valladolid (126o), a la Colección de documentos inéditos a la H istoria de
España (Madrid , 1852), xx, p . 55· Vegi's CaA-

CON, Historia de la U1Jiversidad de Salamanca, vn,
cap. XIU. G. ScHNÜRER, I<irche 1md Kultur i m
li·W telalter (Paderborn, 1926), n, p. 376.
6. E ls record a l' A nonymus IV de CoUSSEMA·
KER, Scriptores, m , p. 327 i ss.; LUDWIG, Repertorium Organorum, i en altres bandes. GAS'I'OUÉ,
Les Primitifs de la Musique Franyaise [1922],
pp. 38 i ss. Els mots ~que aya un maestro en órganot,
es refereixen certament a un m estre que, ultra
ensenyar orgue, enscnyés l'organum en sentit de
ci~ncia del discant, com feien els organistes de
Notre-Dame de París i després feren els altres
mestres de la polifonía del segle x:m a París
mateix. Segur que l'intcnt del rei N' Anfós X fou
aquest: el mateix Salinas, en els mots que acabem
de transcriure, bo assenyala clar.
7· J. WoLI~. Mt~sica Pra.;tica Bar:olomei Ramí
de Pareia (J.eipzig, 1901) . H RIEMANN, Handbuch
der MusikgesclucMe. 2, J, pp. 415 i ss.
8. F. PEDRELL, Estudio sobre una ft,en!e de
folklore musical del siglo XVI , a la Lírica nacionalizada (París, Ollendorf, s. a.), pp. 211-263.
Sobre aquest treball de Pedrell, vegeu H . ANcr.Es.
Pedrell i la canfé popular, a 1' Obra del Canycmer
PopularCatald (I928). I, 2, p. 409 iss., i J. B . TREND,
a Musi and Letters (gener 1927).
9. Manuel MARTiNEZ SANZ, HislO!'Ía del templo
de la Cated1·al de Burgos, p. 265.
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en 1245, organista de Santiago. 1 Ens trobem, també, en els temps celebres que
el menoret fra J oan Gil de <;amera, preceptor de Sanxo I V, escrivia el seu
Ars musice, on, en el cap. xv, en parlar sobre els instruments, i en referir-se
especialment a l'orgue, escriu : << ... et hoc solo musico instrumento utitur ecclesia in diversis cantibus, et in prosis, in sequentiis et in hymnis, propter abusum
histrionum, eiectis aliis communiter instrumentis.>>2 Es tracta del compositor
d'himnes i proses, entre altres del Virga de 1esse prodiit, servada al codex del
segle XIV, de Madrid, B. N. Bb. 154, 3 i !'historiador celebre de les gestes bispaniques' que hem esmentat més amunt.
Quant al fet de la introducció de l' orgue dins els temples peninsulars,
esta encara per estudiar, pero escau ací el retreure una nota que copiem de la
Biblioteca Colombina de Sevilla, d'un manuscrit on es copien dates de renom.
Allí s'apunta : <<El (año) de 658 (se introdujo) el uso de los órganos en los Templos.>> D'aquesta nota modernament hom n'havia deduit aquesta altra : <<El
año 658 dió principio el uso de los órganos en las iglesias españolas>>, malgrat
que l'autor anonim del segle XVIII semblés que no es refería precisament a Espanya, sinó al temple cristia en general, puix que més avall escriu : <<En el 1020
puso las Notas en música Guido Aretino>>. 5 No sabem tampoc quina fon;a té
r. A. L. FERR.Emo, Historia de Santiago,
v, p 377· Sobre la possible identificació d'aquest
mestre organista amb la del trobador LAURENZO,
el joglar de cantigas, veure ~!ENÉNDEZ Pn>AL,
Poesía jt+glaresca, p. 243.
2.
GERBERT, Scriptcres, n, p. 388. Aquest
detall sobre l'ús exclusiu de l'orgue al temple,
a mitjans del segle x:m, interessa en gran manera. És ciar que fra Gil es refereix potser només
al costum dels temples espanyols; peró són molt
de remarcar els mots del savi menoret, car ell
ens certifica que al segle x:m l'orgue sonava a
les proses, a les seqü~ncies i als himnes i <<in diversis cantibus». Aquests darrers mots es refereixen, potser, als cants de l'Ordinari de la Missa.
Tenim, dones, que al segle x:m l'orgue sona com
a instrument que acompanya o coro a instrument
que alterna amb les veus. Aixó ens recorda el
Ms. de Douai que fa al·lusió a l'acompanyament d'una seqüencia per l'orgue ja a finals del
segle XI. Cf. P. BAYART, Les offices de SaintWim~oc (Lille, 1926), i A. MACBABEY, Histoire
~t évolution des formules musicales du ¡er au xve
si~cle de l'Ére clwétienne, Pads, 1928, p. 104.
Tot 90 corrobora l'afirmació de P. WAGNER, feta
ja fa molts anys, quan escrivia : •Da in den a.J..
testen Sequenzen das Organum oft erwiihnt ist,
dessen Bekannschaft die Fran.ken und Alemannen
ebenfalls den Byzantinern verdan.ken, so ist die
Annahme sehr berechtigt, dass die Sequenzen von

Anfang an mit der Orgel begleitet wurdetu Cf. Einführung in die gregorianischen Melodien (19II),
13, p. 264. Encara MOBERG, Ober die Schwedischen
Seq,¡enzen (Uppsala, 1927), p. 263 i ss., recorda la
dita de l'Egidi de Zamora, i copia diferents passatges de seqüencies que recorden l'ús de l'orgue.
MOBERG va encara més enlla, i transcriu passatges
d'altres seqüencies que semblen certificar adhuc
l'ús d'altres instruments en l'execució de les proses
medievals Fra GIL, l. c., suposa que si hom va
exiliar del temple altres instruments, fou «propter
abusum histrionum>>, abús que segurament va
entrar als ten1ples espanyols, principalmente en
el segle XIII, segons diuen els docwnents de concilis i ordinacions sinodals, com les d'Urgell del
1277 i 1364, les de Valladolid del 1228 i les de
Lleida del 1229, seguint el concili de Latera
del 1215. Vegi's R. :MENÉr-"'DEZ PIDAL, Poesía
juglaresca y juglares (Madrid, 1924), p. 84 i ss.
3. Pel text d'aquesta prosa, vegi's AH. 16,
p. 62, i pels seus bimnes, AH. 17, 34 i ss.; i 32, 233.
4· Georgius Cmo:r, De Operibus historicis ] o·
hannis Acgidii Zamorensis, fase. I, en Bibl. latina
Mcdii Acvi (Burdigalae, 1913). També MeNÉNDEZ
PIDAL, La España del Cid, n, p. 970, etc.
5· Biblioteca Colombina de Sevilla, Signat.
Varios, Tomo 4. 0 , Efemérides o comptüación
de fechas céle~Yres desde el Año de la Natividad
de N. S. jesucristo hasta I563, n. 0 n, f. 2. Són
dues fulles anóttimes del s. XVIII.

L'orgue n In
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l'afirmació del canonge Vallejo de Toledo de comenc;aments del segle XIX, quan
diu - com retreurem tot seguit - que 1'orgue s'usava en temps dels gods.
De les paraules de sant Isidor de Sevilla, <<Secunda divisio organica est
in iis, quae spiritu reflante completa, in sonum vocis animantur, ut sunt tubae,
calarni, fistulae, organa, pandura et iis similia instrumenta>>,! sembla deduir-se
que ell va coneixer, almenys, !'existencia de l'orgue, pero no se'n dedueix res,
quant a l'usanc;a de l'orgue als temples espanyols. Tampoc de l'explicació que
afegeix : <<Ürganum vocabulum est generale vasorum omnium musicorum. ·
Hoc autem cui folles adhibentur, alío Graeci nomine appellant. Ut autem
organum dicatur, magis ea vulgaris est consuetudo.>>2 Ja seria interessant de
saber a quin temps i a quins orgues es refería el nostre Ramos de Pareja, quan
escrivia : «<n Hispania vero nostra antiqua monochorda et etiam organa in
e gravi reperimus incepisse.>>3
Recordem que a Franc;a <de premier orgue d'église>> fou estrenat en
el 827 a <u'abbaye de Saint-Savin, en Poitow>, segons afirma Gastoué.4 Si a
Franc;a fou tingut com un esdeveniment que l'orgue, usat primer només al
palau reial, ara fos endinsat al temple, ¿és possible que a la nostra península ja fos sonat dins el temple un segle i mig abans? Es dar que a Occident es coneixia l'orgue ja molt abans que !'emperador Constantí Kopronim
enviés aquell celebrat orgue al rei Pipí en 757, pero no tenim cap detall cert
sobre el seu ús dins el temple.
Pel que fa a la península, fins ara el document més primerenc que coneixem de l'ús d'un orgue al temple el dóna )'acta de consagració de l'església
del monestir de Sant Benet de Bages, del 972. 5 Hem fet recerca acurada per
veure si trobavem cap notícia de l'ús de l'orgue dins l'església mossarabiga, amb
resultat sempre negatiu. 6 De la infinitat de documents consultats, sobre consagracions i dotacions d'esglésies catedrals, de monestirs i d'altres temples, no hem
tingut la sort de fer cap nova clarícia. 7 Entre les miniatures dels Beatus i altres
codexs dels segles IX-XI que hem pogut examinar fins ara, tampoc no hem
trobat cap exeÍnplar d'orgue, malgrat que allí s'ajuntin tants d'instruments. El
mateix resultat ens ha donat !'examen dels portals i tímpans romanics, capitells
de claustres, pintures murals, etc. D'aquest fet negatiu no en volem tampoc
r. Etymologiarum, lib. m. cap. xxr. MIGNE,
82, col. r66.
2.
HANDscHIN suposa que el testimoni de
sant Isidor no pot servir com a testimoni de
l'orgue vell a Espanya, ~da er nur eine - anscheinend nicht ganz verstandene - Stelle aus
Augustin wiedergibt». Vegi's la Zeitschrift für MW.
(1927-28), X, p. 175·
3. J. WOLF, JV!usica Practica Bartolomei Rami
de Pareia (Leipzig, 1901), p. 37·

L'o,.-gue en France (Paris, 1924), p. 33Marca Hispanica, p 8<;8.
6. GóMEZ MORENO, Iglesias Mozárabes, Arte
Español de los siglos IX a XI (Madrid, 1919).
ni de lluny no cita tampoc cap cas d'orgue e11
el moblatge de les catedrals mossarabigues.
7. Hem cercat tots els documents de la M arca
Hispanica, els que es reprodueixen a España Sagrada, els que dóna L. SERRANO en Documentos
pa,.-a la Historia de Castilla, etc., etc.
4·

5-
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treure una conseqüencia negativa quant a l'ús de l'orgue dins els temples hispanics durant els segles Ix-xn.1 El document de Sant Benet de Bages ensenya
prou que el cas no podía restar isolat. El canonge Vallejo de Toledo, a comenc;ament del segle XIX, bo i admetent que l'orgue s'usava en temps deis gods,
no admetia que l'orgue hagués estat admes als temples castellans abans del
segle XIII. 2 Es dar que el fet de no haver trobat documentació clara sobre l'ús
de l'orgue a Toledo no li donava raó per fer conclusió tan radical.S
Encara que el resultat de la nostra enquesta sobre l'ús de l'orgue als
temples castellans de moment sigui negatiu per la manca de proves documentals directes, confiero que, a no trigar, aquestes proves eixiran de mica en
mica. Com a prova indirecta de l'ús de 1' orgue en els temples vells de la Hispania, de moment citem un fragment de l'himne que la litúrgia mossarabiga
cantava a sant Sebastia. L'himne en qüestió comenc;a <<Sebastiani martyris
sollemne est 1 Festum beati>>, i fou publicat per Dreves a l'Analecta hymnica
27, n.o r66, transcrit del COdex de Madrid, B. N. Mss. roos (Hh 6o). A l'estrofa ro llegim:
«Ad laudem illic regis srmant organa,
Fraglantque campi variis odoribus•.

Hom sap que el corrent modern dels historiadors de la música medieval tira cap a la interpretació verbal dels mots sobre els instruments musicals
que s'especifiquen en els himnes i seqüencies medievals. Els poetes no usaven pas sempre el simbolisme ni la metafora en fer sortir instruments per a
lloar la diada litúrgica; és dar que en esmentar els noms d'instruments no inventaven sempre, sinó que sovint seria només un reflex de l'ambient i de la
realitat de llurs temples. Es més : la himnologia visigOtica coneix i cita difeI. Quan dona Urraca, filia de !'emperador
Anfós, es va casar a Leon amb el rei Garcia de
Navarra, el juliol de 1144, es posa ' 1 llit nupcial
en el palau de Sant Pelai, «Thalamus vero conlocatus est in Palatiis regalibus quae sunt in
Sancto Pelagio, ab Infante Domna Sanctia; et
in circuitu thalami maxima turba istrionum et
mulierum et puellarum canentium in organis, et
tibüs et citaris et psalteriis et omni genere musicorum•. (Chr<mica Adefomi lmperatcris, España
Sagrada, XXI, p. 354.) Recordem, de passada,
que l'emperadriu Berengucla, germana de Ramon
Berenguer, comte de Barcelona, i de Berenguer,
comte de Proven9:1, per fascinar els cabdills de
l'exercit musulma que atacaba Toledo el 1139,
va pujar a la torre de )'Alcazar «Hoc audientes
Reges et Princi¡x>s et duces et omnis exercitus,
elevaverunt oculos suos, et viderunt Imperatricem
sedentem in solio regali, et in convenienti loco
super excelsam turrem quae nostra lingua didtur

Biblioteca do Catalunya

Alcazar, et ornatam tamquam uxorem Imperatoris, et in circuitu magna turba honestarum mulierum, cantantes in tympanis et cytharis et cymbalis et psalteriis.» {Clwonica Adefonsi Imperatoris,
España Sagrada, XXI, p. 377.) A. G. Hn.r., Mediaeval Organs in Spain, Sammelbande der IMG
{1912-13), XIV, p. 487 i ss., cita l'orgue de Salamanca, fet vers 1380, com el més antic dels
conservats a Espanya.
2.
Disertación sobre la mtlsica [en Toledo)
que es troba a la Real Academia de la Historia
de Madrid, ff. 447-535 del Ms. titulat Menwrias. Vallejo era canonge a Toledo a comen¡y del
segle XIX. El seu estudi fou, com hem dit, publicat per L. SERRANO, en Rettista de Archivos,
Bibliotecas y Museos {1907), XVI, p. 219 i ss.
3· Revista de Archivos esmentada suara, pagina 233, cita una constitució del capiscol de
Toledo del 1388, per la qual s'obliga que sonin
l'orgue també «los clerizones•. {Cód. 7. 3°, caj. zx.)
6
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rents instruments musicals per a festejar els nuvis cristians, com hem vist més
amunt en el Carmen de nubentibus. Escau ara afegir que la himnologia mossarabiga coneix i cita també els orgues i altres instruments per descriure l'epitalami espiritual de dos sants martirs de l' església oriental. Es tracta de l'himne
perla diada de sant Julia i santa Basilissa. El text d'aquest himne el trobem
al Codex visigütic del segle x, de Madrid, B. N. Mss. 1005 (H h 6o), abans a
Toledo 35-I, i al' Academia de la Historia de Madrid, n.o 30, breviari mossarabic del XI, provinent de Sant Millan de la Cogolla.1 Anotem els següents
passatges:
<!6. Adest et ipse nuptiarum iam dies,
Urbis vocata multitudo convenit,
Plebes vicinae civitatum confluunt
Urbana laetae concinentes cantica,
Amore carnis perstrepentes cymbala.
7· Sparsis sonorum musicis concentibus
Melos per omnem civitatem personat,
Cantu sonora concrepabant organa,
Lyrae strepentes tinniebant chordulae,
Cavis plateae perstrepebant citharis.•

Per l' orgue com a instrument profa, valgui encara el següent fet .
Per provar la importancia que la música tenia en el califat de Cordova en
temps del regnat d' Almanzor, segle x, hom ha recordat que a Cordova era cosa
corrent que la dona ben educada sabés tocar diferents instruments musicals,
entre els quals es comptava l'orgue, per tal d'agradar al seu marit. 2 No sabríem dir si els Versus ad pueros de l'any ro8z servats al codex 44 de San
Millan de la Cogolla, avui a l' Academia de la Historia de Madrid, recorden
l'orgue profa o bé l'orgue religiós. Són els coneguts versos que comencen
amb el:
«Fistula, pange melos puero mediante camena:

Organa centigenis resonant, dum letas miscentur,
Quaque Sophia docet, optime disce, puer.
Aurea Roma tonat, vario constructa metallo:
Celica dona libens, optime carpe, puer.
Omnia disce canens cecinit, quod carmine psalmumt.3
1. MIGNE, P. L., 86, 1033 s., i també Ana·
lecta hymnica, 27, n. 0 141.
2. J. RIBERA, La Música de las Cantigas,
p. 61, apunta el segiient, que té un gran interes
pel cas nostre i s'avé ambla nota suara apuntada
de la Chronica Adefonsi ImperatOYis, si bé aquesta
reflecteix només usances del segle xn. Escriu
aixi Ribera : cUna novelita cordobesa, que refleja
las costumbres del período de Almanzor, señala,
como hecho corriente de la educación femenina,

el saber tocar el laúd, el rabel, el manucordio,
órganos y otros instrumentos, "para hacer solaz
a su marido".» Ho repeteix amb iguals paraules
a la Historia de la música árabe medieval y su
influencia en la española (Madrid, 1927}, p. 198.
Vegi's encara el seu estudi La enseñanza entre los
musulma?fes espaiioles, a Disertaciones y Opúsculos
esmentats, x, p. 348.
3· J. ~OR DE r.os Rlos, Historia crítica
de la literatura española, n, pp. 339 i ss.
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Es curiosa la carta de fundació i de dotació del monestir de Sant Pere
de Soto o Casares, feta a 7 de maig del r040, on s'especifiquen els llibres amb
els quals el fundador dotava aquell temple; entre els llibres hom troba una
cítara. <<Et ego exiguus hac si indignus et tuus famulus Gevaldus presbiter .....
offero et dono et concedo ad Domino Deo Salvatori meo seu basílica qui est
fundata territorio Asturiense, in locum quem vocitant Salto, in locum predictum in Kasares, iuxta flumine Nilone ..... Concedimus ibídem ad locum
ipsius, id est, de ornato eclesie, crucem argentea que ibiden concessit Tanoy
et Guntrodo pro remedio anime sue, calice de argento cum patena, velo principale, tunica, casullas, velos, libros, id est : Passionario r 0 , Antiphonario r 0 ,
Comicum ro, I Psalterio, citara, Orationes r 0 , Ordine r 0 .>>1 El fet d'una cítara
que sona a les esglésies espanyoles ja en ro40 és ben a retenir. Aixo podría
aclarir-nos fon;a. el significat de tants d'instruments com trobem en els Beatus
altres cOdexs antics. 2 Segurament els artistes que els pintaren no haurien
1. L. SERRANO, Cartulario de San Vicente de
corda tocats a ma es poden veure els Beatus d e
Oviedo (781-12oo) (Madrid, 1929), p. 34· Cal tenir Girona, f. 370, i altres; el d'Urgell, f. 157'; el
en compte que aquest mot posat aci entremig de Valladolid, f. 145'; el de Ferran I, ff. 6',
deis llibres no s'ha de prendre pas en el sentit n4', 202 i 208'. Com a instruments de corda,
d'acitaras o citharas equivalent a cortina de gran peró tocats amb are, el Beatus del segle x de la
preu. Vegi's GóMEZ MORENO, l . c., I , p. 334· Nacional de Madrid, f. 127. També el Beatus de
MENÉNDEZ PIDAI,, La España del Cid, II, p. 879, !'Academia de la Historia, ff. 177 i 184. Pel moaclareix el text de la reedificaci6 i dotaci6 de la nocord, veure el Beatus de !'Escorial, ff. II7
mesquita principal de Valencia convertida pel Cid i 122'. Altres instruments al Beatus de Vallaen Catedral de Santa Maria el 1098, contada per dolid, f. 199'. Al de Girona, f. 248. Al de La
la Historia Roderici, ibidcm, 965 : cCalicem aureum Seu d'Urgell, f. 213'. Al de Ftrran I, f. 272'c. l. [marchas] habentem eidem ecclesie obtulit. L'autor esmentat reprodueix quatre tocadors soDedit quoque prefate ecclesie duas citharas serico nant vihueles del Beatus de la Nacional de Madrid,
aureo t extas preciosissimas quibus alias símiles in f. 127, a la p. 104.
Valentía nunquam fuisse perhibebant . Missam in
MENÉNDEZ PIDAI,, Poesía fuglaresca y fuglares,
eadem ecclesia, cum laudum modulationibus una- p. 314 i ss., reprodueix tocadors de vihueles d'arc,
nimiter tune celebraverunt ~. Segons ell, el mot del Beatus de Liébana, segle XI, servat a la Naccitharas• ha d'interpretar-se aci com a «acitara., cional de Madrid, Ms. Hh-58, f. 127. També
en el sentit de ctapizt, ccortina., de l'arab tacita- joglars de cítara, flauta, cimbals, trompa, etc.,
ca = vet.. El mot cítara de la dotaci6 esmentada del Beattts, copiat en el regnat de Ferran I de
tampoc té res a veure amb el mot cítara = cor- Castella, any 1047, avui a la B. N. de Madrid,
questra i cantors• de les corts arabigues espanyo- B-31, f. 272'- Encara una altra reproducci6 beles. (V. RIBERA, La música de las Cantigas, p. 59.) llissima amb catorze tocadors de citara del f. 202
2. Cl. S.ANCHEZ ALBORNOZ, Estampas de la del Beatt~ copiat en 1047, avui a la B. N. esmenvida en de León (Madrid, 1926), p 103, diu que els tada, Ms. B-2r. Per donar-se compte d'aquesta
diaques i clergues revestits «y algunos con vihue- mena d'iHustracions, veure encara Wilhelm NEuss,
las y con citaras», esperaven !'entrada de la cort a Die katalanische Bibelillustrationen um die W ende
l'església de Leon després del 950. És ciar que !'au- des ersten 1ahrtausends und die altspanische Buchtor no es basa en cap document explicit sobre malerei (Bonn-Leipzig, 1923). Ell mateix Eine kaaquesta qüesti6. Val a dir que el cas hipotetic és talanische Bílderhandschrift in Turin (Der Beatus
ben probable que pogués ésser uua realitat. El fet 1 II 1 der Biblioteca Nazionale) a les Spanische Fordeis Beatus amb tantes reproduccions d'instru- schungen der Glirresgesellschaft (1930), II, p. 36-46,
ments, no fou per atzar, sin6 que es basava segu- i especialment l'obra que promet sobre els Beatus
rament en escenes vives deis temps vells. S.ANCHEZ en general.
Per la nostra banda els únics Beatus que hem
ALBORNOZ, l. c., recorda que per a instruments de

Els ínstru·
m ents medie vals a Espnnya.
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cercat pas la inspiració únicament en escenes profanes; l'escena religiosa els
donava pasta suficient per a tanta diversitat de música instrumental com
aquelles miniatures suposen. El portal de la Gloria de Santiago de Compostela, el portal de Ripoll i altres que podríem esmentar demostren a bastament
com es sonarien els instruments, almenys en les funcions extralitúrgiques. Si
baixem al segle XIII, les miniatures de les Cantigas d' Anfós X de Cast ella i
altres codexs hispanics ja coneguts, aporten el material grafic més ric d' Europa per a la qüestió deis instruments musicals de l'Edat mitjana. 1
Suara apuntavem les referencies d'instruments musicals dins la himnodia
medieval. Hem cercat els himnes de la litúrgia mossarabiga, i aquests mots hi
surten rarament. Les úniques frases dels autors dels tals himnes q ue fan referencia a cants de lloan<_;a, d' alegria o de festa per diades assenyalades, es concreten quasi sempre al cant vocal. Unes vegades dira <<Nostrique oris organum
1 Te laudat hymnis dulcibus>>, pel nocturn del Dissabte (Analecta hymnica 27,
n.o 47), altres <<Carminis Deo resonemus hymnum 1 Voce sub una>>, per sant
Marcel (AH 27, n .0 ISI), o bé <<Hymnum promamus canticis harmonicis>>, per
la diada de sant Sebastia (AH. 27, n. 0 167). Com un cas excepcional hom troba
un <<Clange, lyra, Zachariam>> (AH 27, n. 0 134 i 135) per la festa de sant J oan
Batista. Adhuc per santa Cecília, que tant es prestava, hom escriu simplement
<<Noctis hora et diei mentís implens cantico>> (AH_27, n. 0 g8) . H om sap coro
a mesura que va estudiant-se la música - adhuc la litúrgica - medieval, els
instruments musicals hi juguen un paper més important del que hom havia
cregut fins ara. El fet mateix de les seqüencies amb tantes al·lusions als diferents instruments, no es concep si ells de lluny o de prop no sonaven al
pogut mirar en detall són : el de La Sen d'Urgell
del segle x; a1ll es pinta nna tuba (trompa) als
ff. 124, 125', 126', 127', 128', 138'; dues al f. 130;
set personatges, cadascú amb vihuela, al f. 157';
f. 2II', sis personatges amb trompes, címbals,
doble flauta, i 'vihuela. Beatus de 1'Academia de Madrid, dels segles IX-X, sign. XXXIII;
f. 120', quatre angels amb tubes; ff. 138' i 157'.
un angel amb la tuba; f. 177· quatre personatges
al voltant de 1'Anyell, amb un instrument cada
un; f. 184, quatre personatges amb instruments.
Beatus de Valladolid, Bibl. de Santa Cruz: és
del 970. Als ff. !14, II5', II6', IIJ, II8' una
tuba; dues al f. 121; f. 145', catorze personatges,
tcts músics; f. 199', sis personatges amb tuba,
címbals, tamboret, dobla flauta, citara i trompa.
Beatus de Burgo d'Osma, f. 73', dtu personatges amb instruments variats; f. 91, quatre
angels amb tuba; f. 102, set angels amb tuba;
ff. 103', 104', 105, ros', ro6', 109, 116 i 149',
una tuba; f. I I 1, un personatge que sernbla que

toqui un petit teclat; s. 129, quatre personatges amb instruments de corda; f. 133, set
personatges amb instruments. Beatus de l 'Es- ·
corial, amb la tuba, als ff. 92, 93', 94, 94',
95', 98', 103 i 144; f. IIJ, instrument de corda; f. 122', amb catorze personatges amb instruments; etc., etc.
r . Per les miniatures musicals ja del segle XIII, veure F. AzNAR, Indumentaria Española
(Madrid, r88o), i E. SERRANO FA'IIGATI, Instrumentos músicos en las m1:niaturas de los códices
españoles (siglos x al xm) (M -drid, 1901) . J. RIBERA, La Música de las Cantigas (Madrid,
1923) en reprodueix les dels códexs de les Cantigues. R. MITJANA, l. c., p. 1928 i ss. Sobre tots,
consultar la descripció dels diferents instruments
de les iHustracions de les cantigues i altres códe:x:s
espanyols, MENÉNDEZ PIDA!., Poesia juglaresca y
juglares citada, passim. Vegi's, també, A. BA !,!,ESTEROS, Historia de España, (Barcelona, 1920),
Il, p. 583.
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t emple aquells dies. Parlen sovint dels <<organa>>, de la <<lira>>, dels <<cymbala>>, i de la <<cithara>>, i en dir aixo ens referim a les seqüencics de l'epoca de
Notker. J. Handschin, bo i estudiant sis excmples de seqüencies anteriors a
Notker, ja el sobta el paper que en aquests textos juga l'arpa. 1 Fa bonic encara de sentir, de la producció de sant Martial: 2
«Clara sonent organa,
Pulsent voces tympana
Resonante lyra,
Modulizet concio
Festivali gaudio
Orta prole mi ra.'>

Si, dones, arreu d'Europa, ja en temps dels segles x-xn, la lírica religiosa recorda els instruments musicals, si a la mateixa península els codexs miniaturats, els tímpans de les fa9anes dels temples i altres reprodueixen instruments de l'epoca, sovint adhuc instruments d'epoca anterior, que té d'estrany
que a mitjans del segle XI trobem ara una cítara en una església d' Astúries?
Estem conven9uts que a mesura que s'avanci en la publicació dels documents
medievals entre nosaltres, !'existencia d'instruments en els nostres temples antics sera plenament demostrada.
Si, a més dels documents, de les miniatures, de les pintures murals
servades a la península, dels capitells, etc., donem una mirada a la literatura
castellana primitiva, ens farem carrec exacte de la cultura musical que tot ~o
demostra dins el poble hispanic. El poema del Mío Cid, escrit potser vers n4o
i servat en copia del 1307, no dóna frases importants que es relacionin amb
el cant ni amb la música.3 Gonzalo Berceo, natural de Berceo (Rioja), nat
vers II98, educat a San Millan, diaca el 1221, mort a mitjans del segle XIII, és
més interessant. Hom hi troba expressions que demostren palesament que
Berceo havia sentit, fos en els monestirs, fos en altres temples, la música a
veus. Deis lvlilagros de Nuestra Señora interessen especialment les estrofes 7-9
de la introducció, la 43, 141 i 302; del miracle XXIV !'estrofa 847. El mot organar en sentit de cantar a veus diferents hi és molt expressiu.4 El Libro de Alixandre del clergue d' Astorga, cobles 43, 217, 1520, 1525, 1538, 1939, 2II3,
2II7, zn8, són riques pel .cas dels instruments. 5 .A..ixí matcix ho és el
1. Vegi's el seu preciós estudi «Über Estampie und Sequenz&, a la Zeitsch'rift für MW., XIn,

1930, 117 i SS.
2. Analecta hymnica, 20, n. 0 127, del códex
de París, B. N. lat. 3719, segle xn, ff. 34' i 78.

Cf. H. SPANKE, tSt. Martial-Studient, a la Z eitschrift für franzosiscke Sprache und Literatur
(IQ30), UV, pp. 311 i 313.

3· Edició R. MENÉNDEZ PIDAL, en els Clásicos
castellanos. Ediciones de IJLa Lectura» (Madrid, 1922).
4· Edició A. G. SoLALINDE, BERCEO, I , Milagros de Nuestra Señora, en els Clásicos castellanos. Ediciones de tLa Lectura• (Madrid, 1922).
5. Vegi's l'edició d'A. M OREL-FATIO, a la
Gesellschat fü'Y f'Omanische Literatur. Band 10.
(Dresden, 1906).
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La polilonin
dios cls temples hisp:\nics

Poema de Alfonso XI, el qual fou escrit per festejar el casament d'aquest
rei en l'any r328.1
Quant a l'arxiprest d' Hita, de nom Joan Roiz (Ruiz), mort abans del
I35I, és conegut de tothom <;o que ell anota per descriure <<De como clérigos
e legos, e flayres e monjas e ioglares salieron a re<;ebir a don Amon>, escrit
vers I330. Parla de com <<Allí sale gritando la guitarra morisca 1 De las
voses aguda e de los puntos arisca, 1 El corpudo laud que tiene la punta a la
trisca, 1 La guitarra latina con esos se aprisca ... >> I descriu <<el rabé gritador
con la su alta nota>>, i de la rota, i del salteri, amb els quals «la bihuela de péndola con aquestos y sota>>. Segueix enaltint el <anedio canon [meocanon], l'arpa
i el rab"é moriscO>>; també <<la vihuela de arco fas dul¡;es de bayladas>>. 2 Cal
remarcar, sobretot, aquell <<Los órganos y disen chanzones e motete>>,3 pel qual
el poeta ens certifica de !'existencia de chansones e motetes, en vulgar, segurament amb text castella, com de temps anterior a l'arxiprest d'Hita, que
dissortadament no han arribat fins a nosaltres. 4 Encara són for<;a interessants,
si bé no escau el comentar-les ací, les cobles r487-149I.
Quant a la mateixa música polifonica cantada dins les esglésies peninsulars, no podem per ara assenyalar quan fou que es va introduir. Es cert que
el repertori de música a veus conegut fins ara entre nosaltres no puja més
amunt del segle xu. Hem tingut ocasió de resseguir els codexs amb neumes
mossarabics, i no hem trobat ni rastre de diafonía. Hem cercat tota mena de
documentació anterior al segle XI, amb resultat també negatiu. D'aquest fet
negatiu, pero, no ens atreviríem a deduir que la litúrgia mossarabiga no
n'hagués conegut mai. Jo no gosaria a negar que aquell ]oanes, presbiter, que
era primicerius et cantor maior en el palau de Ferran I de Leon i Astúries, vers
1. M.rcNf.:NDEZ PTDAT., Poesía j1tglaresca, pagines 64 i 383 i ss.
2. Vegi's les copies 1227-1234 del seu Libro
de Buen A mor. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca citada, p. 65, copia el fragment sencer.
3· A. Georg HiLL, Mediaeval Organs in Spain,
en Sammelbii1tde der IMG. esmentat (r9r2-13),
XIV, p. 490, recorda aquest vers de l'arxiprest
d'Hita pe! fet de l'orgue a Espanya.
4· Ja és ben de doldre que no hagin arribat
ni motetes ni chamones arnb text castella, o, si
voleu, arnb text galaíco-portugues. És inexplicable
que Castella, tan rica i conreadora de la música
en altissim grau, no ens hagi llegat cap motet
amb text vulgar. És clar que el repertori conegut
fins ara dels segles Xlil i XIV arreu d'Europa, es
limita a composicions amb text llati i arnb text
fiances, arnb raríssimes ex:cepcions arriben alguns
motets arnb text provencral, fragments arnb angles
i un sol cas amb uns mots amb text aleniany.

És també cosa rara que de Catalunya, on els reis
arnaven tant el cant de motets i balades, no
n'hagi arribat mostra amb tex:t catala. És veritat
que a la cort de Catahmya-Arag6 la majoria
de cantors erert francesos, i que a la cort dels
reís sovint la literatura francesa era la més amada. Pero entre els cantors, en trobern també
fon;a de catalans, i no és possible que aquests
haguessin restat sempre muts fins al ptmt de no
gosar tan sois escriure composicions amb tex:t catala. El fiagment d'un motet arnb text catalaproven~al ja del segle XIV, que recentment ens ha
brindat la catedral de Girona, el cas del Ui.l>re Ver1nell dt- :Montserrat, el fet d'un Ms. del segle XIY,
que J. l\IA.ssó 1 TORRENTS havi a vist a la catedral
de Barcelona el 1901, amb tex:t catala musicat,
ex:traviat ara per l'arx:iu de la catedral, s6n dignes
de tenir en compte. En canvi, a Castella, que sapiguem, fins ara no s'ha trobat un sol fragment de
música a veus amb text castella anterior al segle xv.
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el 1053,1 ja hagués pogut cantar aquells dies polifonía amb els seus companys
cantors de capella. La frase del bisbe Lucas de Tuy, autor del Chrotzicon
Mundi, que el va comenc;ar trobant-se al monestir de sant Isidor de Leon,
entre els anys II97-1204, pot proporcionar molta de llum sobre la música a veus
a la península. Aquest cronista contemporani del rei Anfós IX de Leon (t 1230).
parla així del susdit Anfós IX : <<Adefonsus rex Legionis cum esset Catholicus
habebat secum clericos, qui modulatis vocibus quotidie coram ipso divinum
officium peragebant, quos ipse nimio venerabatur affectu.>>2 Aquest cantar dels
clergues modulatis vocibus es refereix segurament no sols al cant pla, sinó
també a la música a veus; la frase <<quos ipse nimio venerabatur affectm> encara
en dóna més sospita. Aquest modular les veus, si es refereix només al cant
gregaria, no hauria estat causa suficient perque Anfós IX venerés amb tant
d'afecte els seus cantors. Tinguem present que ens trobem a comen<;aments
del segle XIII, quan el cant gregaria havia decaigut profundament i en temps
que la polifonía es feia tan de moda. Recordem, també, que es tracta d'aquell
Anfós IX de Leon, el rival del rei Anfós VIII de Castella, el fundador de Las
Huelgas de Burgos, on t ot seguit hi féu bella florida la música a veus.
La historia de la música a veus als temples peninsulars resta fins ara
per explorar, com ja hem insinuat més amunt. Seria prematur de voler tot
d'una esclarir punts talment difícils de la historia musical hispanica. De totes
maneres, avui per avui, amb els documents de música practica trobats fins
ara, podem assenyalar diferents centres on la música a veus fou executada
j a de b ona hora. D'una banda tenim Santiago de Compostela, el centre de
peregrinat gc europeu; d'altra, coneixem l'escola de Toledo i la de Burgos a
Castella; entre nosaltres coneixem l'escola de Ripoll, la de Tortosa i la de
Scala Dei.
El fet de la polifonía a la catedral de Compostela, ja al segle XII, el
tractarem en parlar del codex Calixtinus, a les pp. 59 i SS. Val la pena de retenir les dades que allí esmentem, per capir a bastament el fet musical polifonic
de Galícia en els temps classics del cant a veus en el monestir de St. Martial,
que tanta relació va guardar amb Catalunya i que tanta en tindria encara
amb Compostela. P el que fa a Catalunya, ho estudiarem en una altra ocasió;
assenyalem, pero, més avall, els manuscrits que hem servat amb fragments
1.
tEgo Joanes presbi ter tibi sancto Vincen •
tio levita et martir Christi ... et concedo vobiS
illam eclesiam quarn vocitant sancte Dliani de
Bos prope flumine Nilone ... Et habui ipsa ereditate ve! ecclesia ganada per kartam firmitatis de
honore et mercede domini mei regis Fredinandi
et Sanxie regine, curo primiceritt.s et cantor maior
essem in palatio suo, etiam et notarius et scriba.t

SERRANo, Cartulario de San Viunte de Ot>iedo
(781-1200), Madrid, 1929, p. 28. També España
Sagrada, 38, p. 305. SERRANO posa el document
com del 18 de roan;: de 1015, bo i admetent (ibid.
p. Á"X, nota 45) que la data 1053 donada per
Espa1ia Sagrada sigui potser la vertadera.
2.
Vegi's Julio Puvor., Crónica de España,
por LUCAS, Obispo de Túy (Madrid, 1926), p. 409.
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polifonics de l'art musical antic. Pel fet de l'escola de Burgos, cal només estudiar en detall el codex de Las Huelgas que avui publiquem i el fragment
polifonic de Burgos que estudiem al Ms. xv1.
Quant al f~.t de l'escola polifonica de Toledo, tinguem present que
aquella catedral, adhuc en el segle XII, va t enir una escola de cant gregaria
molt perfeccionada. La llavor sembrada pels monjos francesas hi havia florit
generosament. Per la mateixa part de copist es musicals és per ara 1' escola més
important de la pení11sula i una de les millors escoles de copistes d'Europa.
Cal només donar una mirada al bell rengle de Mss. servats allí amb notació
aquita11a per fer-se carrec com ells suren per damunt els altres Mss. aquitans
contemporanis. Valguin, com a mostra, els n.os C. 4-4-1, C. 44.2, C. 35.10, etc.
Un centre de copistes així suposa sempre una riquesa material d'aquella seu i
una finesa d'esperit per l'amor del bell cant. Si a tot aixo afegim que Toledo,
al segle XII, és una de les escoles científiques més importants d'Europa, i que
tal escola té grossa nomenada encara al segle XIII, comprendrem com 1'escola
musical de Toledo per forc;a havia d' excel·lir adhuc en la practica · primerenca
de la polifonía sagrada. Ho comprova el codex polifonic amb música de conductus, motets i organa de l'estil de Notre-Dame servat avui a Madrid i provinent
d'aquella seu toledana. En estudiar aquest Ms. donem més aval! proves ciares
sobre el fet d'aquesta escola toledana del segle XIII, que quan la tindrem estudiada com cal esdevindra potser una de les més importants d'Europa.
Segons apuntava el canonge Vallejo (de comenc;aments del segle XI X),
a mitjans del segle XIII ja es cantava cant figurat o cant d'orgue a la catedral
de Toledo, i els ministrers ja hi eren admesos.1 Segons ell conta, les constituc:ions i calendaris de festes ordenades per l'arquebisbe don Gonzalo, en
la era de 1333, any 1295, <<se señala con notas músicas>>2 els dies en que hi
r.

En la Revista de Archivos, Bibliotecas y
citada, p. 225, escriu Vallejo : ten la
mitad del siglo XIII entraron a asociarle [al cant
monódic] los menestriles y cantore~, y con ellos
el canto mensurable o figurado ... En la era 1334
(año 1296), se hallan ya en nuestra cant.mía
tonos diversos y arreglados para música de cantores». Coro a font de la seva afirroació, cita
Cód. 8, caj. 29, que en altre lloc classifica amb
el noro de J{aletldario de fiestas. Dissortadament
no hem pogut consultar aquest códex que vegé
Vallejo, i que tanta de llum podria prestar-nos
en aquesta qüestió. De t.ot.es maneres, és molt
remarcablc la recepció que es féu a Anfós VIII
el Noble o el Bo, rei de Castella (ns8-r2x.~), quan
torna\•a victoriós de les Navas de Tolosa en
1212 : •Nos vero cum nobili rege Aldephonso ad
urbem pen•enirnus Toletanam, ibique cum ponMt~Seos

tificibus et clero et universo populo in ecclesiam
Beate Marie Virginis processionaliter est receptus,
multis Deum laudantibus et in mt~Sicis instrumentis acclamantibt~S quod eis regem sanum et
incolumen et corona victorie coronatum... & (RoDERICUS TOLE'l'ANUS, De rebus Hispaniae, lib VID,
cap. XII. LORENZANA, Collectio Patrum Toletano·
rum, m , p. 189.)
2.
«En las Constituciones y Calendarios de
fiestas que en la era de 1333 hizo el Arzobispo
D. Gonzalo (Cód 8, cap XXIX) se señala con
notas músicas los días en que debe l!aber canto
figurado, y no se habla del órgano, ni de él se
hace meación alguna h asta el año de 1388, que
en la constitución del Capiscol se dice que obligue
a los clerizones a tañer el órgano y en la del
Claustrero, que a este oficio pertenece la ocupación de tañerle. ·• (Cód. 7. 3 , caj. 21.) Que \'Ol
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havia d'haver cant figurat a la catedral de Toledo. Si en aquest tcmps el cant
polifonic ja es donava com a normal a l'csglésia de Toledo, per for9a el cant
a veus s'hi havia practicat ja des de dies. Es un punt que no hem pogut aclarir
encara, per no haver pogut consultar els documents que havia vist el canonge
Vallejo, i molts d'altrcs que es troben allí, scgurament, i que ell no pogué veure
o entendre. Estero plenament conven9uts que la catedral de Toledo va admetre la música a veus contemporaniament a l'escola de Notre-Dame de París. 1
No hem d'oblidar que el primer arquebisbe de Toledo després de la reconquesta,
el cluniacenc Bernardus, primer abat del monestir de Sahagun, en reorganitzar el culte de l'església de Toledo, hi va posar canonges i servidors molt
pocs en nombre; encara la majoria d'aquests eren francesos. El seu successor,
dir amb aquestes paraules tse señala con notas
músicast? Seria per nosaltres segurament una revelació si poguéssim estudiar de prop el códex
citat pel canonge Vallejo. Recenb.nent férem un
altre viatge a Toledo per tal d'esbrinar aquest
ptmt; dissortadament les uosires recerques foren
cndebades en aquesta qüestió.
1.
La qüestió de la música a la catedral de
Toledo, fins ara ha estat nom6s encetada. Hom
ha estudiat els códexs mossarabics (FÉROl'IN,
MONJOS DE Srr,os, W AGNER, paleógrafs especialistes en la !letra visigótica, etc.); hom ha estudiat,
en més o menys, els códexs gregorians d'aquella
catedral (SABI.AVROLLES, Soi.ES)lES, MONJOS DE
Sn.os); hom ha estudiat els Mss. amb polifonía
deis segles XVI-xvn (H. ESLAVA, F. PEDRELI,,
BARBIERI, H. Cor.LET en Le mysticisme Musical
Espagncl (r9I3); F. RUBIO, Música y m~¡sicos
toledanos (Toledo, 1922); Th. KROYER, que en
féu fotografiar tota la polifonía del segle XVI pe!
seu seminari de Musicología de la Universitat de
Lcipzig en 1925, etc.; peró ningú no s'ha preocupat
d'estudiar una mica la qiiesti6 de la polifonía
deis segles XII al xv en la catedral de Toledo.
Confessem que la qüestió és difícil i un xic complicada, si bé ningú no pot negar que la materia és de grandissim interes per la cultura musical espanyola deis segles xn-xv. Per la nostra
banda, no hem trobat enlloc dades que duguin
clarícia sobre la música a veus a la catedral de
Toledo, ni als Anales Toledano.s (España Sagrada, XXXIII), ni a LORENZANA, Collectío Patrum
Ecclesiae Toletanae, ni a les Notas del Archivo
de la Catedral de Toledo, de F. PÉREZ SEDANO
(Madrid, 1914), ni als Doe1~mentos de la Catedral
de Toledo, de Manuel ZARCO DEL VALLE (Madrid,
1916). RUBIO, PÉREZ SEDAi~O i ZARCO DEL VALLE
donen només documentació posterior al segle XIV.
El mateix Catálogo de la Librería del Cabildo
Toleda110, por D. José ~f.a ÜCTAVIO DE TOLEDO
Biblioteca de

(Madrid, 1903), dissortadament no continuat, tampoc no dóna cap orientaci6 sobre els llibres antics
de m(¡sica a Toledo. Hem pogut remirar el cataleg dels códexs servats a la Catedral de Toledo
a 29 de gener del 1455, al present guardat a
Madrid, B. N., J\Iss. 13596 (a. Toledo, 41, 43).
Fora del códex citat de Boe<:i i Música Enchiriadis, no se cita cap altre llibre de música; adhuc
els llibrcs litúrgics es passen ben per alt; així,
només dues vegades hom escriu «Leccionarium»,
aAlii duo libri gotici maioris voluminis)>, «Alii sex
libri minoris voluminis», ~ius líber antiquus littera goticat, etc. A l'cindex librorum Bibliotecae
sanctae Ecclesiae Toledanae. Scriptus Armo Domini ~Iillessimo Quinquagentessimo Nonagessimo
Primot, que hem Yist a :Madrid, B. K, :1\Iss. 13830
(a. Toledo 41. 45), f. 22-23', s'anoten els cLibri
ecclesiast.ici manuscripti&. Entre aquests, hom enumera els ordinaris, Inissals, leccionaris, ceremonials, santorals, missals mossarabics, petó cap manuscrit amb música a veus. En el <<Catálogo)) del
1605, avui a Madrid, B. N., Mss. 13630 (a. Toledo
4 1. 46), només hem vist : 4ltem tres misales Romanos el w1o pequeño y los dos grandes viejos
enquadernados en tablas, 43· 3t, cUn officerio
de cantu1'ia de misas, 43· u, cQuarenta y quatro
misales toledanos medianos y mayores enquadernados en tablas y cada uno dellos tienen officios
de missas medianos y pequeños 43.IOt, etc. Allí
segueix encara l'inventari del 12 d'agost de 1664.
Un altrc «Indice de todos los libros manuscritos•,
de 21 d'abril del 1727, es guarda a Madrid, B. N.
Mss. 13413 (a. Toledo 42. 35). Al n.o 470,
•Defensa de la música por Mess. Gómez de
Herrera, 29-30. 4. 0 &. Al n.o 472, «Un librete
antiguo de varias Prosas de Música, 29. 32. 8. 0 t.
Al n. 0 507, cUn quademo de media piel moderno de alg.as missas cantadas, 34-9•; i una
infinitat de cantorals, códexs mossarabics, etc.,
peró cap volum de polifonía.

Catalunya.
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Raimundus, el rr38 ja hi va posar vint-i-quatre canonges majors i sis de
menors. L'arquebisbe Martí López de Pisuerga, antecessor del gran D. Rodrigo, a rg de rnan; del II95 va reorganitzar la clerecía d'aquella catedral,
posant-hi quaranta canonges mansionarios, vint de forínsecos i trenta racioneros, o beneficiats, com diem avui. Entre els canonges, el praecentor o xantre
devia cuidar - ja des de temps ve1ls - del bon ordre dels cants i lectures
litúrgiques. En venir l'il-lustre Rodrigo Ximénez de Rada (rzo8-r247), la figura més gran dels prelats toledans de l'Edat mitjana, es va preocupar sovint
de l'esplendidesa litúrgica d'aquella seu, i de la bellesa dels seus cants. Ult ra
els canonges esmentats, ell augmenta en vint el nombre de beneficiats, i introdueix els capellans de cor que ajudin en la bella música d'aquell temple
que tan solemnialment consagrava en rzz6. Es tracta d'aquell temple que,
segons frase gnHica del docurnent de ro de juliol del 1238, en contemplar com
ell creixia en grandaria, riquesa i bon nom, hom podía així escriure : <<Nostris
itaque temporibus crescente diocesi et provincia, et ambitu ecclesia a forma
mezquite in forma ecclesie nostris laboribus et expensis mutato>>.1 Fou encara
el bisbe Rodrigo qui, en rzrs, funda aquelles capellanies a llaor de la Verge
Maria a la capella de sant Ildefons per celebrar la missa d'alba tots els dies
amb el cant de quatre nens per fer-Ia més típica. Sigui com sigui, mancant-nos
els materials necessaris, és avui massa prematur el voler parlar d'aquesta
escola musical de Toledo, segurament una de les millors de la península ja
aquell segle XIII.e
La capella del rei N' Anfós el Savi, l'amador de tota música i l'amic dels
trobadors, el consagrador del cant de les cantigas de Santa Maria i el relacionat amb els millors músics d'Europa, tindria una escola de polifonía a !'altura
de l'escola polifonica de la capella de sant Lluís rei de Fran<;a. Dissortadament
manquen els llibres de comptes i els de Cancillería de la cort castellana, per
heure'n notícies. Manquen també les dades de la capella de Sanxo IV, fill
d'Anfós X i dona Violant d'Aragó.
Per uri manual de comptes de palau, del temps del rei Sanxo esmentat,
únic que fins ara es coneix d'aquells dies, veiern un <<J ohan Martín capellán que
canta por el infante don Fernando [de la Cerda]>>. Encara hi coneixem <<Johan
Gil, chantre d'Astorga>>. Per aquest manual sabem que Sancho I V en 1294
tenia divuit clergues a la capella i almenys quatre <<mo<;os de la capiella>>, i
que en 1293 tenia <<maestre Martín de los órganos>>. Encara s'hi parla de <<J ohan
r. Vegi's E. EsTELLA, El Fundador de la
Catedral de Toledo. Estudio histórico del pontificado
de D. Rodrigo Ximénez de Rada en la Sede Toledana, con la documentación original del Archivo
Capitular, 12o8-1247 (Toledo, 1926), p . 176. Per

dissort, amb tanta documentació nova com !'autor
aporta d'aquell ric andu, poca cosa desconeguda
hem pogut trabar en la qüestió de la música dins
aquell temple. Es el que passa quasi sempre en els
estud.is hlstórics sobre les Catedrals hispaniques.
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Dominguez, capellan de la reyna>>, que canta en la <<capiella de la reyna en
Burgos>>, etc.1
De totes maneres, fa dubtar molt que a la cort del reí Savi, per cxemple, on tant es va conrear la música monodica que, en part, hem conservat
amb les Ca,ntigas de Santa Maria, no hagi arribat mostra de motets amb
text vulgar. Prccisament s'escau en aquell temps la florida deis motets llatins
i franceses. Escau de recordar ací, per tal de remarcar més aquests punts,
el cas del rei Ferran III (rei de Castella en 1217 i de Leon en 1230, mort
en 1252). Aquest sant Ferran, pare del rei N' Anfós el Savi, era més artista i
més aficionat a la música que el mateix cosí scu, sant Lluís, rei de Franya els
anys 1226-1270. Ambdós reis descendien de família que distingia molt la música i afavoria els joglars en altíssim grau. Les dues grans reines del temps,
Berenguela de Castella i Blanca de Frans:a, l'una mare de sant Ferran, l'altra
de sant Lluís, eren filles del rei Anfós VIII, el gran protector dels trobadors
i joglars. Sobre l'afició musical de sant Ferran, cal només dir que ell cantava
bellament i trobava tota gracia a oir sonar els instruments dels seus joglars.
Anfós el Savi ho testimonia bé en el Septenario, quan, en parlar del seu pare,
escriu : <~Era mañoso en todas buenas maneras que buen cavallero debiese
usar, ca él sabía bien bofordar et alanzar ... et pagándose de omcs cantadores
et sabiéndolo él fazer; et otrosí pagándose de omes de corte que sabíen bien
de trobar et cantar, et de joglares que sopiesen bien tocar estrumentos, ca
desto se pagaba él mucho et entendía quien lo facía bien et quien non. Onde
todas estas vertudes et gracias et bondades puso Dios en el rey don Fernando
porque! falló leal su amigo.1>2 Si, dones, de Franya coneixem tantes de dades
sobre la música a veus, en temps de sant Lluís, i veiem com la polifonía hi
floria en grau eminent, ¿és possible que al temple de la cort castellana, aquells
dies ja, hom no s'hagués preocupat de la practica dels cants religiosos a veus?
L'alternans;a de les dues reines mares i l'intercanvi d'ambdós cosins, per fors;a
havia de dur, per part de sant Ferran, un desig vivíssim de sentir a la seva
capella i als temples grans del seu reialme aquella música que a Frans;a tanta
de volada prenia aquells dies. Es un punt que amb el temps i ambla treballa
de materials nous podrem esclarir de mica en mica. Es veritat que no hem
conservat les dades de la capella d' Anfós el Savi, pero les poques dades que
tenim sobre la capella del seu fill Sanxo IV, donen prou fonament per presumir que la importancia de la música a veus en terres de Castella és més gran
del que hauria pogut imaginar-se fins ara.
Suara parlavem de la catedra de música de l'escola de Salamanca, reor1.
Mercedes GAIBROIS DE BALLESTEROS, Historia de Satu;ho IV de Castilla, Madrid, rg22,
p. 38 i ss. També MENÉNDEZ PIDAL, Poesía fu·

glaresca y juglares, Apéndice, pp. 457 i següents.
8. Vegi's MENÍ~Nm:z PmAT,, Poesía juglaresca
susdita, p. 192 i s.
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ganitzada pel rci Anfós X el 1254, i deiem que aquells mots, <<que haya un
. t erprct ar-se tamb,e pe1 cas d e 1' ensenyament d e
Pol~ucin.
maestro en Órgano>>, pod en m
l'organum com a música a veus. Dones bé, en 1313, Rodrigo II, arquebisbe de
Santiago, va celebrar un concili provincial a Salamanca, per tal de reorganitzar
de bell nou aquella universitat.l El susdit prelat va acudir al papa Climent V,
perque volgués ajudar-lo en la tal empresa. El papa li demanava el nombre
de professors, catedres que s'hi professaven, sou deis mestres, etc. Quant a.
les assignatures, l'esmentat bisbc assenyala : Decrets, Decretals, Lleis, Medicina, Logica, Filosofía, Gramatica, Literatura i MúsiCA. Per dissort tampoc no
sabem quins serien els mestres que regentarien la catedra de música de la
universitat de Salamanca durant el segle XIv; pero. no dubtem a afirmar que
així com a París i a Oxford la catedra de música encara hi feia florida bona
aquells dies amb l'ensenyament del Cant jigurat, o cant d'orgue, així seria també
a Salamanca amb 1' ensenyament de la música a veus. La mateixa escola superior de Palencia, fundada per Anfós VIII (ns8-IZI4), que per ara resta mancada d'estudi historie seriós, segurament no oblidaria l'ensenyament musical.
Ho fa sospitar les paraules de l'Estoria de España que el rei Anfós el Savi
mana escriure. Allí es diu que Anfós VIII <<envió por sabios a Francia et a Lombardia, por auer en su tierra ensennamiento de sapienc;ia que nunqua minguasse en el su regno, car por las escuelas de los saberes mucho enderesc;a Dios
et aprouecha en el fecho de la caualleria del regno do ellas son; et tomo
maestros de todas las sc;ienc;ias et ayuntolos en Palencia, logar a abte et plantío
pora estudio de los saberes, et comunal pora venir los clerigos de todas las
Espannas, et dioles grandes soldadas, porque tod aquel que de los saberes,
aprender quisiere, que allí venga, ca allí falla va ende abondo>>. 2 Recordem que
l'anonim angles del segle XIII, que més avall citem sovint, parla amb elogi
també dels compositors d'organa de Lombardia <<et ínter Lumbardos organisantes>> i dels <<quidam Lumbardi>>; 3 és prou conegut també el fet de la catedra de música de les universitats franceses. Adhuc suposant que aquells dies
manquessin homes forts en la t eoría musical dins la península, no seria pas
estrany que se'n trobés algun entre cls mestres Yinguts de Franc;a i de Lombardia.
Els cnnts
La coexistencia de jueus i sarra!ns amb els cristians encara en els
clels jueus i
•nrrolu, pen·
segles XIII-XIV, per forc;a havia de portar un :intercanvi musical molt ric
per l'art religiós i l'art sagrat hispanic. Per dissort desconeixem fins ara quina

Snlamnncn in

Insular~.

1.

m, p.

J. TEJADA Y

RAllfiRO,

Colecci{jrz de Cánones,

452, on dcscriu el concili, que el posa

C'Om

del 1312, sense copiar els canons. F. FITA, .Actas
inéditas de siete co11cilios españoles, p. 167. A. LóPEZ
FERREIRO, Historia de la Santa .A. M. Iglesia de

Santiago de Compostela, v, p. 325 i ss. AGUTRRE,
Collectio maxima Concil¡orwn, v, 234.
2. Edici6 ~fENÉ!\"'DEZ PIDAL (Madrid, 1906),
p. 686.
3· Co'IJSSEMAKER, Scriptores, I, 358.
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mena de música seria aquesta que ells cantaricn o sonarien a la cort dels reís
o als temples peninsulars, pero els documents histories assenyalen sovint
aquesta barreja de músics, principalment en la cort deis reís d' Aragó i de Castella. Es ben digne de retenir el cas del concili de Valladolid de l'any I322,
conegut també com a concili de Palencia, pcl fet que aquells dies Valladolid
no tenia bisbc i estava situat en la diocesi de Palencia. En el canon xxn
d'aquest concili es parla De judaeis et sarracenis; tot ell és un blasme terrible
pels cristians que permetin que els jueus i sarralns presenciln els actes sagrats
del culte litúrgic cristia. En aquest canon hom prohibeix les vigilies noct-urnes
i afegeix : «<nfideles vero quoscumque ad vigilias istas adducere, seu tenere,
aut procurare, quod tumultum ibi faciunt suis vocibus vel quibuslibet instrumentis>>, és considerat com a cosa execrable i els pares del Concili la condemnen amb penes extremes. 1 Es cosa clara que el canon es refereix ací i
condemna la música adés vocal adés instrumental que els jueus i sarrams feien
als temples de Castella. Les col·leccions canoniques no detallen els noms deis
bisbes assistents a aquest concili, pero les actes suposen que hi foren cridats
tots els bisbes subjectes a la jurisdicció de Guillem de Godin, cardena] llegat
del papa Joan XXII, que presidia el concili. Aixo vol dir que la practica que
allí es condemna seria ben estesa a les terres de Castella, i la cosa tindria
un interes capital si mai arribavem a trobar un petit fragment d'aquella música instrumental o vocal que els jueus i sarra'ins haguessin executat en les
vigílies esmentades. Tinguem present que l'única composició que coneixem
fins ara com a provinent deis jueus peninsulars, és ja del segle xv, i la música s'assembla al fons general del repertori de Chansons franceses d'aquesta
epoca. 2
L' estudi sobre la cultura musical hispanica del segle XIII no seria complet
si almenys, tot de passada, no recordavcm la cultura musical que suposa el
fet de les Cantigas de Santa l'vf.aria del reí Anfós X (I252-I284). Les melodies
de les Cantigues artísticament poden competir amb les millors tonades dels
trobadors proven~als i francesas. Una nació que ha prodult un repertori talment ríe com és el de la música de les cantigues, es mereix tot d'una !'admiració dels historiadors de la música medieval. Els únics codexs que serven aquest
repertori són : el de Toledo, avui a Madrid, B. N. Mss. roo6g amb rz8 melodies;
el T. j. b. de !'Escorial amb 193, i el J. b. 2 (codex prínceps), també de !'Escorial, amb 417 tonades. Cal tenir present que les cantigues que arriben copiades en diferents codexs ofrenen sempre una tonada identica.
L'il·lustre arabista J. Ribera ha afirmat que el repertori melodic de les
1. Vegi's J. TgJADA, Colección de cánones de
la Iglesia Esp(,ñola, m, pp. 477 i ss., principalmenl p. soo.

2. Cf. H . .ANG:r,J!:s, El <cCltansonnier franyais>>
de la Colombina de Sevílla, a Estudis Universilaris Catalans (1929), -XIV, 2, pp. 256 i s.
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cantigues prové del fons musical dels arabs peninsulars; segons ell, aquestes
melodies són típicament hispaniques i traspuen la lírica musical de 1' Andalusia
de l'Edat mitjana; el mateix repcrtori musical dels trobadors proven<;als, del
tro~weres franceses i el dels Minuesingers alemanys, segons cll, fou emprat als
arabs hispanics.
No pretenem ara entrar al fons de les teories rítmiques i melodiques
del savi arabista; teories que no comparteixen els musicolegs i tampoc els romanistes eminents. Direm només que quan hom hagi estudiat ben a fons la construcció melodica d'alguna de les cantigues, i es trobi que el tal tipus melodic
existeix ja en melodies religioses molt més antigues, les teories musicals de
Ribera no podran ja sostenir-se.
Més avall, p. 312 i ss., parlero dels estudis de H. Spanke. El seu estudi
sobre la teoría de Ribera té un interes maxim per nosaltres. Quan fa anys estudiavem el cas musical de les cantigues amb el Prof. F. Ludwig, poguérem remarcar que llur construcció musical generalment era identica a la deis virelais
franceses, dels quals en sortien tantes mostres en les Laudi italianes i en el Llibre
vermell de Montserrat, i fins recordaven !'estructura melodica dels nostres
goigs populars. Ara, dones, Spanke demostra - quant al text -- aquesta mateixa construcció que tant abunda en el repertori de les cantigues, bo i advertint que també hi apareixen models constru1ts en forma de rondeau.1 Més
enlla ja diem com Spanke ha seguit l'evolució de tals virelais i rondea1-tx
pujant fins a la font dels textos d' Abelard, Illarius, drama litúrgici St. Martial.
Després d'uns estudis així, ha pogut demostrar !'existencia a Fran<;a de la
forma rondeau a comen<;ament del segle XII. Spanke ens va demanar, per
lletra, que volguéssim mirar-li si la música d'alguns conductus amb t ext llatí
procedents de Ripoll tenien la construcció musical del virelai. Ell trobava
que els conductus llatins amb construcció de virelai podrien ésser el pont que
dugués al repertori musical de les cantigues. Efectivament, dels tres conductus
llatins de Ripoll que ell demanava, dos - els únics conservats amb música arriben amb ·la forma musical del virelai. Tinguem present que el Ms. de París,
B. N. lat. 5132, que prové de Ripoll, és dels segles XII-XIII; encara que el
Salve, virgo, regia del f. ro8 i el Cedit frigus hiemale del f. ro8' siguin escrits
posteriorment al fons del Ms., apareixen amb copia de comen<;ament del
segle XIII, i són certament anteriors a la producció del repertori de les cantigues de Santa Maria del reí N' Anfós el Savi. Spanke puja més amunt i troba
tal construcció en textos llatins de comen<;ament del segle XII, provinents de
St. Martial de Limoges, amb el qual Ripoll es relaciona tan aquells dies.
1. Calllegir el seu estudi Die Theorie Riberas
i'ber Zusammenhtinge zwischen frilh1'omaJJisclzen
Strophenformen und a¡uJaJusisch-arabíschet' Lyrik

des Mittelaltet's, en Volkstum und J{ultur der Romane¡¡, m, pp. 258-278. És un treball que reco
manem als anúcs que s'interessin per aquest punt.
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Com a mostra donem el model de virelai de Ripoll amb text llatí, i a
continuació, una cantiga de Santa Maria. Fem avinent que el conductus de
Ripoll es presenta a dues veus; el discant no interessa de moment; la melodía
original va a la veu inferior i ella es presta a meravella per fer veure que la
forma musical d'una gran quantitat de cantigues, la tenim ja a Ripoll un
segle abans. Spanke suposa que si cerquem bé els codexs medievals peninsulars, trobarem potser altres poesies llatines constru1des així. I és cert, donat
que endemig en tenim ja d'altres que, quant al text i a la música, presenten
encara la forma del virelai; de moment, pero, els exemples més antics els
trobem a Ripoll. La melodía que transcrivim de Ripoll no desdiu de la finesa
de moltes cantigues. Es tracta d'un cant per la Resurrecció del Crist i el text
fou publicat per E. du Méril a Poésies populaires latines du moyen áge, París,
1843, p. 52. Més tard el varen editar Analecta hymnica, vol. 45b, n. 0 39, i
L. Nicolau d'Olwer, <(L'Escola poetica de Ripoll en els segles X-XIII>>, a
l'Anuari de l'Institut d'Est-udis Catalans, VI, 1915-1920, p. 77· Es el n. 0 2709
de Chevalier. ~o que Nicolau suposa que a la primera estrofa manquen dos
versos acabats en -ale, és segurament només un lapsus calami, donat que aquest
refrany és ben sencer, coro ho assenyala bé la música.
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Si comparem aquesta melodia amb la del cant de Pasqua del codex
de Toledo - avui a Madrid, B. N., Mss. 10069, f. 146 -, veurem, tot seguit,
com !'estructura musical és la mateixa : refrany, estrofa que canta els dos
peus primers amb melodia igual (diferent de la del refrany), coda amb dos
versos que duen melodia identica a la del refrany i acaba amb el refrany inicial. La cantiga aquesta, coneguda només pel Ms. de Toledo, arriba amb notació mensural-modal molt poc conseqüent; la melodia de Ripoll es presenta
amb notació quadrada. Coro es veu, dóna la forma del virelai deis francesos,
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que els proven9als assenyalen com a dansa i els italians com a balada. El text
fou publicat pel Marques de Valmar, Cantigas de Santa Maria, II, pp. sgr
i s.; J. Ribera, La Música de las Cantigas, n. 0 rro, reprodueix i transcriu de
Toledo; H. Angles, <<Les "Cantigas" del reí N' Anfós el Savi>>, extret de Vida
Cristiana, XIV, I927, p. s8. Vegi's encara P. Aubry, !ter Hispanicum (París,
rgo8), pp. 40 i s., i H. Angles, Cataleg dels Manuscrits Musicals de la Collecció Pedrell (Barcelona, rgzr), p. g.
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Aquesta estructura melódica AB CCABAB, domina en les cantigues de
Santa Maria. H om troba aquesta construcció melodica amb text vulgar, servat
amb música, que puja fins al rzoo; encara remarca Spanke que amb text llatí
es trooa amb melodía després del rroo. Altres vegades es presenten cantigues
amb construccions diferents, ·que estudiarem en ocasió més avinent.
Ripoll dóna encara en el mateix codex, f. ro8, aquesta altra:
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Com pot veure's, la seva construcció és com !'anterior i la copia també
amb música. Es a una veu i va anotada amb notació aquitana; nosaltres la
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transcrivim amb ritme modal per tal de fer veure més la seva semblanc;:a
musical amb la de moltes cant igues. El text, conegut fins ara sois pcr R ipoll,
fou publicat a Analecta hymnica, vol. 45b, n.o 62. Nicolau d'Olwer el publica
a l. c., p. 77· Es el n. 0 40749 de Chevalier.
Adjuntem la cantiga següent, que descriu un fet llegendari del nostre
Montserrat. Es la cantiga n.o LII del j. b. 2, el codex princeps de !'Escorial,
i el n.0 LXVI del Ms. de Toledo. Així com a !'anterior trobavem el ritme modal
mixte - caracteristic del fons de les cantigues de Santa Maria -, ara es presenta tota amb el primer modus anacrúsic. Pel text, vegi's Valmar, l . c.,
I, n.o 52, i G. M. Sunyol, <<Cantigues de Montserrat del rei Anfós X, dit el
Savi>>, a l'A nalecta Montserratensia (rgzz), v, pp. 389 i ss. La transcripció musical que es publica allí, l'havíem treballat al costat del gran Ludwig.
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Aquesta cantiga, Santa 111aria, transpua una melangia profundament
cnyoradissa pcr la salut trasbalsada. La seva estructura musical és simplemenl ABC AAA(A)BC ABC.
Pel text, vegi's Valmar, obra esmentada, n, n.o 279, i Ribera, n.o 1 22.
Cal remarcar que el ~1s. assenyala bé el modus m rítmic, si bé posa algunes
notes com a plicades, sense que tinguin significat de plica. H. Spanke parla
del text d'aquesta cantiga a Volkstum und K.'ltltur der Romanen, III, p. 27r.

MANUSCIUTS AMB POLIFONIA DE L'Al~S ANTIQUA SERVATS
A LA PENÍNSULA .

Les dades que donem a continuació sobre els Ms. conservats amb polifonía dins la península, ofrenen de moment clarícia bona sobre els centres
de música a veus en els segles XII-XIV existents eni.re nosaltres. Compostela,
el lloc de peregrinatge, presenta una polifonía que s'avé, en més o en menys,
per la seva rica floridura en el discant, etc., amb la de St. Martial de Limoges.
Segueix Toledo, amb el gran repertori de Kotre-Dame de París i amb composicions peninsulars propies. Burgos, amb aquella catedral que, en r075,
aixecava el rei Anfós VI, i que, en el segle XIII, Ferran III feia desmuntar
per aixecar-hi la que a vui hi admirem, seria de bona hora també un fogar de
polifonía, com ho demostra el codex de Las Huelgas; és cosa evident, que
una ciutat que tenia una catedral tan celebre, no podia deixar-se avanyar per
un monestir de monges del. Cistell, per més gran que aquest fos; ho proven els
fragments polifonics que citem al Ms. xm. Pero ni a Galícia ni a Castella,
coneixíem fins ara que ha sortit el fragment de la parroquia de Sant Esteve
de Burgos un monestir d'homes, on la música a vcus de 1' Ars antiqua tingués
bon acolliment; en canvi, a Catalunya passa que cls pocs fragments que hem
servat amb polifonía vella, provenen de la Catedral de Tortosa o bé del monestir benedicií de Ripoll, o bé del monestir de la Cartoxa de Scala Dei. Malgrat
que les nos tres catedrals i la mateixa capella reial tindrien música a veus des
de dies bcn primerencs, com a deixalla anterior al segle XIV procedent de
catcdrals catalanes, coneixem només la de Tortosa. Quant a 1' Aragó, i especialment a Pamplona, en el regne de Xavarra, tan celebrada pels teorics medievals
com a centre de música peninsular molt important, fins ara no hem trobat
notícies ciares. De totes maneres, la cultura musical hispanica dcls segles XII- XIV
creixcra amb renom més gran, amb el comcntari breu que donem a cada un
dels Mss. amb música a veus dels temps vells.
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COMPOSTELA, CATEDRAL, CÓDEX <,(ALIXTINUS>>

Com a mus1ca a veus més antiga, conservada a la península, tenim el
codex Calixtin11s de Compostela, el codex Mss. 20486 de la B. N. de 1\fadrid, el
Codex de L1.s Huelgas, el Ms. r de l'Orfeó Catala i altrcs no tan importants que esmentarem tot seguiU Sobre el Calixtinus de Compostela, s'ha
parlat molt. 2 Fou escrit segurament dins la mateixa península, si bé amb
forta influencia francesa, vers l'any II37· Com a música a veus, conté vint iun exemples d'organa que detallem a continuació. Tots aquests exemples són
a dues veus, llevat del Congaudeant catholici, que és a tres. Segons Ludwig,
aquesta composició és potser la més antiga a tres veus reals que coneixem fins
al present. Sobre aquest l\1s. de Compostela hem de recordar, de bell nou, el
nom de Frederic Olmeda, el qual ja en r8g5 va copiar fragments d'algunes
de les seves composicions a veus, i alhora n'estudiava la seva importancia i
algunes de les seves característiques musicals.3 Fou una llastima que Olmeda
no hagués seguit aquests estudis en dies que a Europa s'havia publicat encara
tan poca música d'aquesta. Ell conta com, fora d'aqucst codex i de la planxa
xxn del volum I de la Paléographie Jfu,sicale, on es reprodueix una pagina
de discantus del :Ms. 130 de Chartres, en r8g5 no coneixia altra cosa de polifonía del segle xn <<aparte de algunos fragmentos que he visto intercalados
entre los cantos gregorianos de manuscritos notados sobre pautas>>. a On són
aquests fragments que Olmeda havia vist abans del r8g5 a la península? Uns
anys més tard que Olmeda, fou Dreves qui va parlar deis cants a veus del
Calixtinus de Compostela. 5 Dreves es limitava, principalmcnt, a la part crítica i literaria del Ms. Va demostrar que els noms que s'anotaven a cada
una de les composicions musícals de Compostela eren totalment apocrifs, cosa
que després no s'ha atrevít a admetre ni a negar rodonament el matcix Ludwig.
Dreves, encara, per fer-ne veure més la importancia, reprodu'ia la música de
quinze composicions, quatre a Yeus i les restants a una. També hi Ya reproduir
H. ANGI.Es, Die mehrstimmige J.Jusik in
vor dem zs. ]ahrhundert, al Kongressbe·
richt de l'Internationales i\.1t1Sikhistorisclzer J(ongress
(Viena, 1927), pp. 158-163. 'fambé a Revista Mu·
sical Catalana (1927), XXIV i en tiratge a part.
z. Fidel FlTA i A. FER..'\Ál\'DEZ-GUERRA, Recuerdes de un viaje a Santiago de Galicia ~adrid,
188o). E. VAN DER STRA.ETE~. La ..11usique aux
Pays-Bas (188s), vn, p. 5 i ss., on fautasieja
1.

Spaniet~

molt sobre aquest. códex. LóPEZ FSRREIRO,
Ilistoria ... de Santiago de Compostela, r i ss.,
des del r898. F. OI,l'd:UDA, en el fascicle que

cit.em a coutinuació, etc., etc. Vegi's, també,
H. A~Gr,f.:s, l.rs 1vlelodies del trobador Gtliraut
Riquier, e11 cls Estrulis U niversitaris Catala11s
(1926), XI, p. 2.
3· Vegi's Memoria de ttn J!iaje a Sa1rtiago
de Galicia o Exámm critico musical del códice del
Papa Calixto 11, perte?recimte al Archivo de la
Catedral de Santiago de Compostela (Burgos, 1895).
4· O¡,:m:DA, l. c., p. 2.
5· Analecta Hymnica, YOl. T7, pp. 5 i ss.,
estudia el cas d~ls noms apócrifs que hom apu11ta
coma reals cu el códcx; p. 19r i ss., dóu::~ els textos.
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un facsímil. El rgo5, Ludwig va estudiar amplament els cants a veus del
codex de Compostela, i en deia la llur importancia.1 En I924 fou el mateix
Ludwig qui estudia de nou els cants polifonics de Compostela, que va situar
al costat de la polifonía de St. Martial de Limoges, i en publica tres fragments,
entre els quals hem de citar el Congaudeant catholici esmentat. 2 El canonge
Tafall de Santiago en donava diferents transcripcions, per ci per lla, 3 sense cap
criteri científic; transcripcions que reprodu1a J. B. Trend en la seva The Music
of Spanish History del rgz6. 4 Darrerament fou J. Handschin quien va remarcar
els punts cabdals i les característiques; transcrivia, valent-se de la versió
copiada per Drcvcs, el Congaudeant catholici, que donava amb ritme totalment
diferent. 5 Des d'anys, Handschin esta fcnt un es.t udi comparatiu deis organa
de Compostela amb els de St. Martial de Limoges servats a París, B. N. lat.
II39, 37I9 i 3549; encara amb cls de Londres, B. Mus. Add. 3688r. Així
mateix, P. \Vagner es propasa fer-ne una edició juntament amb els cants
gregorians més cabdals conservats en el susdit Calixtinus. Per la nostra banda,
abans de donar la taula exacta deis organa continguts al Ms. esmentat, fem
avinent que l'exemplar del Calixtinus, servat avui a la catedral de Compostela, no és més que una copia d'un original més antic. Quan, en r926, corríem
en viatge d'estudi, en el qual acompanyavem P. Wagner, per Espanya, tinguérem ocasió de comparar la música de la diada de Sant J aume amb la música, igual a la del codex Calixtinus, procedent de Ripoll i servat avui a la Corona
d'Aragó de Barcelona, n. 0 99· Aquest codex fou copiat de !'original de Compostela pel monjo de Ripoll, Arnaldus de Monte, en viatge de romería a Sant
Jaume de Galícia l'any II73· 6 Dones bé, aquest codex de Ripoll dóna una
notació mé:; primitiva que la notació que avui podem veure al de Compostela,
bo i tractant-se d'uns mateixos cants. 7 Aquest fet d'una notació gregoriana més
r. Die melwstimmige Musik der altesten Epoche
im Dienste der Liturgie, al J(irchennmsikalisches
jahrbuch (1905). XIX.
2.
Handbui:h d~ Musikgeschichte, de G. ADI.ER, pp. 150 i S.
3· Bolettn de la Real Academia Gallega (1917).
XII, XVII, etc.
4· Ja en 1925 les havia reprodi.Üdes en Alfar,
revista de La Coruila (1925}, v, p. 24.
5· Zur Geschichte der Lehre vom Organum, en
la Zeitschrift für MW (1925-26}, vm. p. 321 i ss.; a
la p . 336 dóna el Congaudeant citat. H. 1-IALDIG,
a Musikalische Formen i1¡ historischen Reihen,
de H. :h!ARTENS, Fünfler Band : Geistliche Mt1sik
bis zum Ausgang des 16. Jahrlmnderts, p. 23,
transcriu també aquesta bella composició de
Compostela.
6 . A nuari de l' It~stitut d' Estudis Catalans

(MCllfXV·XX), vr, p. ro. L. NrcoLAU o'Or,WER
parla de l'obra liten'tria del monjo A.mau de Mont
de Ripoll.
7· SABI.AYROLLES, !ter llíspanicum, a Sammelblit~de der IMG (1911-12}, XIII, p. 211 i ss.,
transcriu la Prosa Sti. jacobi crebro cantanda
tClemens seroulorum• del Ms. 99 de Ripoll, que
coHaciona amb la melodia del Calixtinus transcrita per Dre\es a AH, 17. Resulta que la versió
d'Arnaldus de Monte arriba anotada en to de fa,
mentre que la de Compostela ho és en to de sol;
la versió d'Arnaldus de Monte, és més perfecta
que la del Calixtinus actual de Compostela. Aixó
és una prova que !'actual Ms. de Compostela és
diferent, almenys en la not.ació, del códex que
havia vist el moujo de Ripoll, qui en 1173 va
acabar la copia deis J"liraculi beati jacobi del
l\ls. 99 citat.

~
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moderna que la de l'exemplar de Galícia, i potser algunes de les rúbriques i
atribucions d'algunes peces, sembla suficient per poder afirmar que l'exemplar
actual no és sinó una copia del primitiu. 1 Aixo podría aclarir-nos el fet d'aquella
notació, damunt pautat musical, en les parts polifoniques de Santiago, que
contrasta amb la notació damunt línia seca en els Codexs de St. Martial, bo
tractar-se de música d'un estil semblant i també d'w1a mateixa epoca.
El mateix fet que 1' Arnau de ~Iont no copiés mica de polifonía en e] scu
Calixtimts que ofrenava a l'abat de Ripoll, prova potser que l'exemplar primitiu
que li va servir de font, no en contenía. Mancant l'exemplar original, encara es
fara més difícil de poder situar el lloc d'origen de les composicions polifoniqucs que conté !'actual Calixtinus de Compostel<:t.
Donat que quan Lud,vig el va estudiar per primera Yegada, no tenia
la fotografía de la música d'aquest codex, i que la descripció de Dreves no
semprc apareix clara quant a la música a veus, i pcl fet de tractar-se d'una
joia musical hispanica, donem a continuació la taula d'aquells organa. P er
l'estudi dels trenta textos poetics d'aquest codex, cal llegir el recent est udi
de H . Spanke, <<St. Martial-Studien>>, a la Zeitschrift für franzosische Sprache ttnd
Literatttr (1931), pp. 339 i ss.; nosaltres apuntem només les vint-i-una composicions a veus del :\1s. S::>bre els noms dels autors allí apuntats, bo i restant
generalment com apocrifs, la qüestió no resta ni de molt aclarida, adhuc pels
noms que hom admet com a possiblement autcntics. Spanke sembla incli1.
El distingit canongc LóPEZ FERREmo
havia ja admes aquest fet, quan parlant d'aquest
códex escrivia : ~códice llamado de Calixto II,
cuyo ejemplar más antiguo de los cincuenta que
se conservan en las diversas bibliotecas de Europa,
es sin d isputa el Códice de Compostela, por más
que tampoco éste debe ser el original.~ (Historia de
Santiago de Compostela (1898), I, p. 415.) Dóna
trunbé noticies históriques sobre el Calixtinus.
ibídem, IV, p. 242 i ss. Valla pena de retenir les
següeuts : cEn tiempo de este Prelado, [Pere
Helias, II43?-1149), o qttizás en la yacante que
pn::cedió a su consagrac-ión, Aimerico Picaud, natural de Parthenai-lc-Vieux, al Occidente de
Poit.iers, por otro nombre Olivier de Iscán, villa
de Santa Maria Magdalena de Vezelai, con su
socia Girberga, natural de Flandes, ofrecieron a
Santiago nn ejemplar del Códice que había escrito
el Papa Calb.'io TI, pero muy amnentado y añadido.
Ya dijimos en el tomo 1 [cap. xn), que este Sumo
Pontífice debió remitir a Santiago, hacia el alío
un o n23, un Códice con el Oficio completo,
para todas las festividades del Sru1to Apóstol
(Martirio, Traslación y Milagros). Sobre esta base
se fueron haciendo con el tiempo di\ersasadiciones

- y entre ellas el frunoso Libro Atribuido al Arzo·

bispo Turpú1 acerca de la expedición de Carlo·
magno a España - hasta completar el Códice
que r(!lllitieron Aünerico y Girberga ... La dh·et ·
sidad de épocas en que el Códice fné redactado
se colige del mismo contexto. El ejemplar enviado
por Aimerko Picaud, fué escrito después del II37:
pues en él se hace mención de la muerte de Luis \'I
de Francia, ocurrida en dicho aíto, 1137· La des·
cripción de la Basílica Compostelana debió de ser
redactada antes del año II35; porque en ella, a
pesar de la minuciosidad con que está descrito
el .1\.llar del Apóstol, incluyendo el fron tal y el
baldaqnino, ninguna mención se hace del argénteo
retablo que, como hemos visto, fué colocado sobre
dicho Altar el año II35· Además, el redactor de
esta parte del Códice, habla, como si los hubie1a
conocido de ,·ista, del Abad de la Canónica
Gm1desindo, :r del Tesorero Sigcredo; los cnales
fallecieron, el primero en IIII, y el segundo
en II07··· Está escrito a una sola columna de
o'23 m. d<' alto por o'I5 de ancho, en hermosa
letra francesa.» J. BÉDIER, Les T..égendes épiques
(París, 1921) m, pp. 88 i ss. el fa com d'origen
frances i probablement com de Cluny.
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nar-se a admetre la majoria de tals textos com d'origen de St. Martial. Sigui
com sigui, en dubtem molt quant a la música polifonica; més enlla en parlem
més detalladamcnt. Com hem dit, els organa del Calixtinus són sempre a dues
vcus, menys el <<Congaudeant catholici>>, que és a tres.
r. f. I3I : <<Jacobe sancte, tuum repetito temporc festum.>> Atribult
així : <<Conductum S. Iacobi ab antiquo episcopo Boncuentino editum.>>1 Aquest,
com el scgücnt, duen la segona veu escrita amb vermelló damunt el mateix
pautat.
2. f. I3I' : «<n hac die laudes cum gaudio : Conductum Sancti Iacobi
a domino Fulberto Karnotensi episcopo.>> Arnb l'advcrtiment <<Fuer hoc repetat pergcns inter duos cantores.>> Donat que la melodía gregoriana és sempre
la mateixa a cada estrofa, el discant s'escriu només a la primera.
3· f. r85 : <<Nostra phalanx pla.udat leta.>> Atribu'ida a <<Ato Episcopus
Trecensis.>>
4· f. r85 : <<Congaudeant ca.tholici.>> Amb la remarca <<Magíster Albertus
Parisiensis.>>2
S· f. 185' : <<Gratulantes celebremus festum.>> Tropus de Benedicamus.
<<Magíster Goslcnus, episcopus Suesionensis.>>8
6. f. 185' : <<Ad superni regis decus.>> Tropus de Bencdicamus. Atribu1t a <<Magíster Albericus archiepíscopus Bituricensis.>>
7· f. r86' : <<Annua gaudia, 1 Iacobe debita.>> Com sempre, hom hi
escriu un nom coma autor de la pe<_;a, ací és: <<Magíster Airardus Viciliacensis>>·
Al f. r86' segueix : «lacobe sancte, tuum repetito tempore festum>>, com
conductus, a dues veus, de l'<<Antiqus Episcopus Boneuentinus>>. Són les dues
estrofes primcres de l'esmentat al n.o r, ací escrites en dos pautats diferents.
8. f. r87 : <<Regí perennis glorie.>> <<Magíster Gautcrius de Castello Raínardi decantum fccit.>> Aquesta composícíó primer es copia en l'altra banda,
a una veu, amb la remarca <<Benedicamus sancti Iacobi, a quodam doctore
Galleciano editum>>. 4
g. f. r87' : <<Vox nostra resonet, 1 Iacobi intonet.>> <<Magíster Johannis
Legalis.>>
ro. f. r87' : <<R¡ Dum esset. y Sicut ením uox toní trui.>> Responsorí a
dues veus : <<Magíster Ato Epsícopus Trecensis.>>
II. f. r88 : <iR; Huic Iacobo. y Tristis est anima mea.>> Responsori. «<dem
AtO.>>
12. f. r88 : <1R¡ Iacobe uirginei. y Tu prece continua.>> Responsori. «ldem
Ato.>>
1. DREVES, AH, 17, exemple vn, transcriu
la mtísica molt lliurament quant al ritme musical.

z.
3·
4·

DREVES, ibidem, exemple XIII.
DREVES, l. c., exemple XIV.
DREVES, ibidem, exemple XI.
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13. f. r88 : <IR¡ O adiutor.>> f. r88' : <iYf Qui subuenis periclitantibus.>>
Responsori, «ldem Ato.>>
14. f. r88' : <<Portum in ultimo 1 Da nobis judicio.>> Prosa a dues veus.
rs. f. r8g : <<Rex inmense, pater pie, eleyson.>> Kyrie tropat a dues
veus. <<Fulbertus episcopus Karnotensis.>>
r6. <<R¡ Misit H erodes. jr Occidit autem Iacobum fratem Iohannis Gradual.>> A dues veus, <<Ato prefatus.>>
17. f. r8g' : <<Alleluya. Vocauit Ihesus Iacobum Zebedei.>> <<Magíster
Goslerius espiscopus Suessionis.>>
r8. f. rgo : <<Cunctipotens genitor ... eleyson.>> A dues veus, <<Gauterius
preiatus>>.
rg. <<Benedicamus>>, sense tropus. <<Gauterius prefatus.>>
20. ff. rgo-rgo' : <<Benedicamus>> sense tropus. <<Magíster Droardus Trecensis.>>
21.
f. rgo' : <<Benedicamus>>, sense tropus. «ldem Droardus.>>
Així tenim que el cOdex Calixtinus, després d'haver copiat els cants
gregorians de tres misses dedicades a sant Jaume, i de diferents melodies per
l'ofici, amb cants sempre a una veu, ara copia diferents cants de la missa i
altres per l'ofici, amb versió a dues i a tres veus.
Aquestes composicions a veus del Calixtinus de Santiago tenen una
importancia cabdal per a la historia de l'evolució dels organa al segle xn. El
fet de trobar el discant damunt pautat, fa que la veu superior pugui ésser
transcrita justament, quant a la melodía. Ultra aixo, al Calixtinus de Compostela trobem el <<Proprium rnissae>> i l'Ofici amb cant gregaria; adhuc es dóna el
cas, que una pec;a que primer apareixia només a una veu, després es repeteix
a dues, de manera que, bo i servant integralment la melodía gregoriana primitiva, la trobcm ja amb el discant novell. No cal dir com aquestes peces
gregorianes poden ajudar per l'aclariment de la composició de les parts polifoniques. Els reculls contemporanis i fins posteriors, acostumen a reproduir
solament la part polifonica, i ens deixen a les fosques quant a la part gregoriana exacta que alternaría amb aquelles; ara, en canvi, a Compostela, ho
trobem tot reunit en un mateix volum. El codex Ottob. Lat. 3025 de la Biblioteca Vaticana, que duu el preciós tractat d'organum del segle xm, als ff. 4650' posa exemples d'organa a dues veus.1 Pels llargs mclismes de la veu superior,
per les línies divisorics deis grups del discant i del tenor gregoria i pel taranna
grafíc general, s'assemblen als exemples que trobem al Calixtinus de Compostela.
Davant aquesta coHecció tan preada, tinguem prcscnt que Santiago
1.
R. FICKER, cns anwtcia, per carta, que
publicara l'estudi que ha fet d'aquest códex a

la Zeitsch'l'ift /ü'l' Mesikwtssenschaft; és per <;o
que ací no en donem més detalls.

- ! f --.,---...

c t.QCL \

Compostela, Catedral, oodex cCalixtinust, f. 185
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de Galícia fou, des de segles, un dels centres de romería més amats i més típics
del cristianisme d'Europa. Aquella església, engrandida i consagrada en 899,
rica com era, fou destru1da per Almanzor en 997; és el mateix Almanzor que
tantes perdues ocasiona a la cultura cristiana hispanica amb la destrucció de
Barcelona en 985, la del monestir de Sant Cugat del Valles en 986, la mateixa
de San Millan de la Cogolla en la Rioja, poc temps abans de morir en rooz.
Des de dies, de bell nou arribaven a Compostela gents d'arreu del món, i els
cants s'hi o1en de totes menes. L'alternan<;a de la clerecía de Santiago amb
els clergues i artistes vinguts de Fran<;a, de Flandes i d'altres bandes, per
for<;a havia de dur un intercanvi de cultura musical formidable. El mateix
canon II del Concili de Compostela, presidit per Ferran I, reí de Leon i de
Galícia, vers ro56, en el qual es manava que els clergues sabessin cantar bé
els salms, els cantics i els himnes, com també els responsoris cabdals del repertori litúrgic, ja abans d'ordenar-se - condició indispensable al jove clergue
per passar avant en l'ordenació de prevere - / és una prova de com la música
no era oblidada en aquells temples.
Per a judicar del fons musical del repertori monodic i polífon del Calixtinus de Compostela, tinguem present que Galícia fou de bon jorn un centre
fort de cultura musical. Dissortadament les notícies que fins ara hem aneplegat deis temps antics, són notícies alllades, pero refetes amb altres que aniran
eixint amb el temps, donaran prova clara del nivell musical d'aquell poble.
Així, trobem que Rudesindus I, bisbe de Mondoñedo, a 7 de mar<; del 867,
recent bisbe electe, deixava al monestir de Sant Vicens d'Almerizo, avui da
Graña, tocant Cospindo, del qual ell havia estat monjo, <<passionarium ij. et
antifonarium>>.2 Pels temps anteriors i contemporanis del nostre codex, citem
només els següents : A la universitat de Santiago es conserva el codex mossarabic de Ferran I i Dona Sanxa, copiat en I055, potser a la mateixa escola
de calígrafs i miniaturistes de Galícia. El min~aturista del codex fou un tal
Frictosus [ = Fructuosus], en galleg Freitoso, com consta pel mateix llibre:
<<Fredinadi· regís, necnon Sancie regine sum líber. Petrus erat scriptor 1 Frictosus denique pictor.>>3 El concili compostela del ro6o, canon II, manava que
I. «Hi autem Abbates per proprias Ecclesias
canonicas faciant scholam, et disciplinam componant, ut tales deferat ad Episcopos clericos
ordinandos. Subdiaconus annos xvm. habeat, Diaconus xxv, Presbyter xxx et ipsi qui totum
psalterium, canti ca et hymnos . .. et horas, et
ipsmn cantare de festis tmius justi, mtius confessoris, unius virgirtis, de virginibus, de defunctis
et omnia respousoria perfecte sciant.& Al ca.non m
es mana encara : <<Omnibus diebus Dominicis salispersionem faciant, omnes hymnos cantent.>>

(Card. AGUTRRE, IV, p. 413, També TEJADA,
Colección de Cánones de la Iglesia Española, m.
p. 103.) Val a dir que en el Concili de Coyauza,
celebrat en temps del mateix Ferran I (roso),
es mana que per ordenar clergues, hom triés
aquells «qui perfecte totum Psalterium, hy=os,
et <'antica, epístolas, orationes, evangelia sciant».
(TEJADA, l. c., m, p. 97.)
2.
LóPEZ FERREIRO, Historia de Santiago,
u, p. 18o i 14 deis apendixs.
3· LóPEZ FERREIRO, l. c., p. 525. No com-
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es posessin escoles a tots els monestirs i parroquies diocesanes o canomques.
Es curiós el document que copia el Calixtinus sobre la gesta del J ohannes Rodríguez, cantor d'aquell temple i ardiaca durant molt temps a finals del segle X I
i comen<; del XII, la qual va motivar que s'apliqués un responsori de l'ofici
de sant Nicolau a l'ofici de sant Jaume, només canviant-hi el nom. 1 Encara
més : a l'església de sant Bartomeu de Santiago, hi ha una lapida de la primera meitat del segle XII, en la qual s'anota el nom d'un altre cantor d'aqucll
temple : <<Ad honorem Dei et Sancte Marie Virginis et Sancti Iacobi Apostoli
et matris Sancte Marie Salome, Pelagius A bbas Ecclesie beati lacobi cantor.>>
Es tracta de Pelai Abat, el conegut notari del bisbc Dídac Gelmírez. 2 Un allre
mestrescola que va excel·lir en l'ordenació dels cants, seria potscr aquell Gerardus, o Geraldus, un deis homes més actius i més cultes d'aquell capítol, el
mateix continuador de la C01npostelana des del III3 al II24 o nzs. El seu
successor com a premicer, fou el mestre Reinerius, clergue de Pistoia (Toscana), que havia estudiat a l'Anglaterra. Vingut a Compostela, vers II34,
el bisbe Gelmírez li va confiar el carrec de mestrescola. No sabem si aqucll
canonge Bemardus, tan artista en arquitectura, escultura, pintura, caligrafia,
etcetera, i contemporani de !'anterior, hauria pogut tenir alguna relació en
el fet de la bona música a la catedral de Galícia.3 Tinguem encara present que
a comenvament del rrsr fou clegit bisbe de Santiago aquell Bernat, bisbe de
Sigüenza, que el conegut Bernat de Toledo havia dut d'Agen, i el qual <duit
cantor ecclesie Tolctanae>>, mort a 26 d'abril del rrsz. Tot passant, recordem
només el nom de Palea, juglar o trobador del rei Anfós VII, el qual fou marmessor testamentari de l'arqucbisbe Pelai Raimúndiz de Santiago en II54,
junt amb Pelai Gonzalez Abad <<Pelagii cantoris>> d'aquell temple. 4 Es també
conegut el nom d'aquell Petrus Galense, cantor, monje del monestir benedictí
d' Antealtares, en II45 i segücnts, que tanta importancia va tenir a Compostela
en temps de l'abat Rodrigo. 6
prenem que sobre el coutingut d 'aquest códex
hom pugui fer tantes fantasies. Llegim a ~I. RoDRIGUES LAPA, Das Origens da poesia lirica en
Portugal na Idade-Media, p. 162, fiant.-se cl'Oviedo
y Arce escriu : tOviedo y Arce, sup3s at.é que os
cantares ouvidos na Galiza do séc. Ir, ent.oados
generalmente por coros de mullieres, seriam os
que constam do Liber Ferdinandi, cujos canticos, embora litúrgicos, nao tinham carácter oficial. Estes ou outros semelhantes, diz ele. Boletín
Academia Gallega, XI-XII, p. 243&.
1.
tCanonicus quidam sancti Iacobi, cantor
ejusdem basilice nomine Johannis Roderici, duru
uice quadam ebdomadrun suam faccret et ex
oblationibus altaris marsupium suum impleret,
sibi ipsi co11unemorauit, quod in quodam respon·

sorio sancti Nicolai canitui : 11obis suis famulis
presentia commoda. Quapropter usus est cantare
in choro sancti Iacobi die festo idem Responsoriwn auferens confessoris nomen; e conucrso
dicens : Beatus lacobus iam triumpho potitus novit
suis jamulis prebere presentia commoda.t (LóPF.Z
Fl:~RREIRO,

l. c., I, p. 413 i s.)
LÓPEZ FERREIRO, ibidem, IV, p. 171.
3· LóPEZ FERREIRO, Historia esmentada, volum IV, p. 171 i SS.
4· LóPEZ FI·:RREI:RO, Historia, IV, 259. T::unbé
2.

p. 66 dels apendixs, on copia el testament de
l'arquebisbe Pelai Raimúndiz, del 1154. Alli hom
troba cet Pelagii Cantoris et archidiaconi Fernaudi, et Palee domini Impcrat.oris ioculatoris ... ~.
5· LóPEZ FI::RREIRO, l. c., IV. p. 232.
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Tots aqucsts detalls tenen significació historica més important si atenem
que quan, passant els anys, aquella ciutat es va calmar de les turbulencies i
tantes malvestats com havia patit la ciutat bella de la Galícia, el bisbe Dídac
Gdmírez <<eruditus litteris in Ecclesia B. Jacobi>>, elegit vers IIOO, es va preocupar tot seguit que el culte d'aquella catedral fos a tots dies més excels i més
digne. Per c;o cll augmentava els canonges d'aquella catedral fins a 72, i els
triava d'entrc la gent més culta de la clerecía. Encara, per tal que els seus
clcrgues sabessin alternar amb les gents de lletres i els artistes i la gent ennoblida vinguts de totes bandes, i per tal que Galícia pogués demostrar que
possei'a un clergat competent en l'art i en la ciencia religiosa, el bisbe Didac
enviava clergues jovenc;ans a l'estranger per mor que seguissin més de prop
les correnties científiques de les nacions cultes. · No és pas aventurat de suposar que en els tals dies, pel culte d'aquell temple internacional, hom hi
ajuntés artistes, cantors i músics d'altres paisos fronterers. Tinguem també
present que els nens cantors assistien al cor d'aquella catedral ja a la primera
meitat del segle xnr; els documents d'aquell temps suposen la presencia d'infants
cantors al cor com a cosa de tradició antiga. Val a dir també que els canonges
arribaven fins a vuitanta sis abans del 1240, ultra els clergues servidors dels
canonges i cantors de la seu. En 1240 es fa una reforma completa; pero hom
assenyala dotze clergues com a mínim, els quals curaven sempre del bon
cant en el temple de Galícia.1
Cal encara tenir present l'acord ben significatiu d'aquell capítol, a 30
de juliol del rr6g. Els canonges, convenc;uts <<quoniam Ecclesie status per litteratos et sapientes qui bonis moribus luceant, obtime conservatur. ..>>, determinen d'ajudar els estudiosos. Ells saben que <<sunt enim plures qui licet studendi propositum integre animo gerunt, tamen paupertatis mole depressi, id
ad quod spirant, aspirare non possunh. Es per c;o que acorden ajudar tant
com puguin <<nostris fratribus qui studia bonarum artium vellent amplecti>>
en llurs estudis, i els prometen considerar-los com a assistents als oficis chorals.2
Aquesta bona disposició dels canonges d'aquella catedral envers els clergues
estudiosos, la trobem de bell nou en temps del bisbe Perc Muñiz, quan en 1207
el capítol d'aquella metropolitana renova aquesta constitució a favor dels
canonges i porcioners que desitgin seguir estudis.3 Cal tenir en compte que els
clergues de Compostela, durant aquest temps, de comen~ments del segle XIII,
per estudiar anaven a la universitat de París.' Es un punt a retenir, per quan
aquells dies París era la ciutat del món més rica en polifonía religiosa. Els
clergues de Santiago que estudiaven a París prou seguirien aquells temples
per oir tanta bellesa de música.
v, pp. 155 i SS.
pp. 99 i ss. de l'Apendix.

l.

LóPEZ FERREIRO, l. c.,

2.

Idem, l. c.,

IV,

3·
4·

I,óPEZ FERREIRO, l. c., V, p. 48.

Idcm, l c., v. p. 48.

MSS. PENJNSULARS DE L'ARS ANTJQUA

6g

Una prova de com la clerecía de Compostela va guanyar-se en pocs
anys el bon nom arreu de la península, és el fet que moltes diocesis tenicn com
a gran honor que els caigués en sort un clergue d'aquella església per bisbe. El
tractat De Consolatione rationis del Petrus Compostelanus, conservat a !'Escorial, sign. R. ij. 14, codex de finals del segle XII o comen<; del XIII, amb retocs
del XIV, declara a bastamcnt la formació cultural d'aquell clergat. Aqnest
Petrus Compostelanus és de mitjans del segle xn. López F erreiro pregunta si
podría ésser el Petrus Alvítez, molt devot de ~Iadona Santa Maria, el qual
el II53 féu una fundació per solemnitzar les festes de la Verge, i anomenava
patró d'aquella Pelai Gonzalez, el cantor remonat de Compostela. Si atenem
que l'obra va dedicada al bisbe Berenguer I (II40-II4I), diu que no seria cap
impossible. Aquest Petrus Alvítez encara féu una altra donació al temple de
Santiago, el IIS4· Allí signen, entre altres mestres i doctors d'aquella església,
Guido i Petrus Mica o Micha, autor de l'himne De translatione Beati ] acob1:. 1
López Ferreiro voldria encara que el Petrus Mica fos !'autor de l'himne de
1' Anunciació servat a l'himnari de Santa Clara de Allariz i dels himnes Adest
dies laetitiae, Gaude, felix Hispania [AH XVI, r6r], i Multis fulgens miraculis,
que Amador de los Ríos feia del segle XII. Per tot <;o creu ell que l'cscriptor
Petrus escauria millor que fos el Petrus Mica. L'editor del De Consolatione rationis del Petrus Compostelanus es decanta també pcl Petrus Mica com a
autor d'aquesta obra. 2 Entre les obres poetiques d'aquest tractat, n'hi ha una,
dedicada a la música, que té gran valor per a la historia de la música a Compostela durant el segle xn. Abans d'esmentar el fragment poetic, cal apuntar
encara aquest fragment del f. 34' <<Nec ipsi coree sue deerat suavitas armonie,
nunc semitonis laciviens, nunc sonoritate tonorum iuvenescens quesita timpanizacione mearum aurium excitando libidinem mi offercbat domiendi preludia>>. Sobrctot, pero, interessa <;o que escriu més avall, al f. 37', parlant de
la música:
<<Quis sonus aut est in dyapason cantus ad illum,
Aut quis sex qualiter sonus est, vel prebet asillum,
Ut concors illi cantus sonet in dyapente:
Que vocum iunctura tiplex unaque sequente
Dat diatesseron, in tribus una sonans tamen una
Non cantus generat, sed vocum consona pugna.
Vocum divicias ambit rixasque sonorum,
Ostendens que vox turbet, vel quis modus horum
Aurem demulcet, vel vocum federa partero
Quarn resonando tenent, que vel vox vendicat artem».a
I.
2.

LóPEZ FERREIRO, l. c., IV, pp. 302 i SS.
Aquest tractat, que hem pogut estudiar

a la Biblioteca de !'Escorial, fou publicat i estudiat pe! monjo escorialenc Pcre Br.ANco, en

Beitrage zur Geschichte der Philosophíc des Mittelalters (Münster i. W., 1912), Band vm, IIeft, 4·
3. Pels fragments que pnbliquem, vegi's ibídem, pp. 55 i 6¡.
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Cal només llegir aquest fragment per convencer-se que el poeta fa ací
al·lusió clara a la música a veus; detall preciós pel fet del conreu de la polifonía en aquella ciutat de Galícia ja en dies tan primerencs i en plena florida
dels organa del codex Calixtinus esmentat suara.
No oblidem, tampoc, el fet de la joglaria i dels trobadors gallees dels
anys !230-1330.1 Aquell organista Lorenzo o Laurenzo, del 1245; 2 el trobador
Martin Codax o Codaz, 3 també del segle xm; aquell Petrus Martin cantor vocatus, que feia una venda al bisbe de Lugo en 1261,4 no floririen pas isoladament. El cas dels trobadors gallees caldra tenir-lo molt en compte també pel
fet de la música a Compostela, centre espiritual de Galícia, en els dies de la
floriqa i del maxim esplendor d'aquella catedral. Hem vist coin els beneficiats
de Compostela que estudiaven a París fomentaven un intercanvi esplendent
de cultura literaria, artística i musical; ara, dones, l'intercanvi deis trobadors
gallees sera per aquella terra també ríe, en desvetllament poetico-musical.
El Palla (Palea), juglar del rei N' Anfós VII; el clergue Adan, trobador, potser
el mateix ardiaca Adan que empenyorava la seva llibreria a París, segons diu
en el seu testament del 1232; el Pelagius ioclar del 1216.
Els canc;oners galaico-portuguesas de Colocci-Brancuti (Halle, r88o) i
el de la Vaticana donen una pila de noms de trobadors que s'identifiquen amb
clergues de la catedral de Santiago i amb homes il·lustres de Galícia. 5 Dissortadament aquests canc;oners arriben sense música; aquest fet negatiu no vol
dir, pero, que moltes de llurs poesies no s'haguessin cantat. 6
Si ultra tot aixo, ens fixem en el repertori de cants i d'organa del Calixtimts actual, compendrem tot d'una que el fet de destinar-se uns cants així
a les festes de romería, suposa una forta cultura musical en aquella església.
De res no hauria servit el venir allí en romería uns artistes músics estrangers
d'haver deixat al temple de l'apostol una coHecció de carlts així com a reMENÉND~ PIDAL,

1.

gina

I

86 i

Poesía juglaresca, pa-

SS.

2.
Vegi's p., 38 i s. d'aquesta obra.
3· MENÉNDEZ PIDA!,, l. c., p. 467. També
p. 55 i s. de la present obra.
4· MENÉNDEZ PIDA!,, ibidem, p. 468.
5· Vegi's, sobre aquesta qüeshó, LÓPEZ FERREIRO, l. c., V, pp. 370 i SS., i MENÉNDEZ PIDA!,,
Poesía juglaresca, p. 194 i ss. LÓPEZ FERREIRO, en-

tre altres, anota el següent, que interessa molt
pel cas nostre : «Del organista, Mro. Lorenzo, que
así hacía versos y trababa tenyones, como manejaba
varios instrumentos músicos, rcgístranse en el
C-zncionero de la Vaticana numerosas composiciones. A principios del año 1245 recibió en foro del
Cabildo Compostelano la heredad de Saa, cerca
de Cornellá, en Portugal, de donde, parece, era

oriundo.~

Ibídem, p. 377· Vegi's ibídem, p. 175·
No sabem en que es funda per dir que <•manejaba
varios instrumentos músicos>>; peró per nos~Jtres
seria molt interessant poder presentar també el tal
Lorenzo, organista de Santiago i trobador couegut, com a sonador virtuós d'altres instruments.
6. MENÉNDEZ PELAYO, Antología de poetas líricos castellanos, m, p. XLIT, parla del c1ergue
AYRl1.S o ARIAS NúÑEZ, i referint-se al 11. 0 466
del Cans;oner de la Vaticana, diu : eOtro (cantar
de gesta) hay, milagrosamente salvado por el
juglar A.yras Núñez, que le puso en música, y
que es, no un romance ... s:no 1m fragmento de
cantar de gesta, relativo, al parecer, al reinado
de D. Fernando I el Magno.>> On ha anat a parar
aquesta, com tan tes al tres melodies deis <'ans;ont'rs
esmentats?
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cordanc;a, si a la catedral aquella no hi havia gent apta per poder-los seguir
cantant com calia. :E:s de tots sabut el bagatge artístic internacional que va
proporcionar el fct dels peregrinatges a Galícia, perque calgui insistir en aquest
punt. Els camins del migdia de Franc;a que duien a Compostela cns han deixat
un bell rcnglc de records artístics deis temps vells, adhuc en el camp musical,
que, amb cls dies, per forc;a ham·a d'anar esclarint-se. H9m ha cstudiat a
bastament el fct literari i el fet artístic que es va rcalitzar amb l'intercanvi
nacional i internacional de tals romeries: en canvi, quant al fet musical, seria
prematur, avui per avui, de pretendre resoldre'l tot d'una. Almenys per l'intercanvi musical deis músics del segle xu, aquest recull del Calixtimts de Compostela, tindra una importancia grossa.

II.

MADRID, B. N. Mss. 20486 (a. Hh r67)

Fins ara hom havia admes que el Ms. 20486 (a. Hh 167) de la Biblioteca
Nacional de Madrid, abans a la catedral de Toledo 33-23, era copiat a Franc;a.
Riaño fou el primer de parlar del Ms., si bé poc detalladament; alhora en reproduia un facsímiP Dreves va publicar una taula dels cants allí continguts,2
va editar els textos8 i va donar aJgunes composicions transcrites.' Ludwig en
va parlar circumstancialment en 1905. 5 Dos anys més tarcl, en parlava amb més
detall P. Aubry, en el seu Iter Hispanicum, del 1907, 6 i en va donar algunes
reproduccions, amb la música transcrita d'altres. W. Meyer el va estudiar personalment a Madrid, i hi va posar la foliació amb llapis. Les dades de Meyer
i alguncs fotografíes, varen servir a Ludwig per fer-ne un estudi aprofundit
on rectificava els errors i els oblits d' Au bry. 7 Alhora va sitnar bé el codex,
i el posa despr6s del de Wolfenbüttel 677, olim Hclmstacl 628 i Florencia,
Bibl. Laurenziana pluteus 29, codex 1, i abans del de St. Víctor, ara a París,
B. N. lat. 15 139, i del de Wolfenbüttel 1206, olim Hdmstad 1099.
Es tracta d'un manuscrit en pergamí, de finals del segle XIII, de 16'6
x rr's cm.; la caixa varia molt, pero el maximum és de 12'2 X 9 cm. Va
relligat amb pergarní blanc del segle XVIII; aJ 11om, hom va cscriure <<De mú1.
Critícal and Bibliograpllical .Yotes 01! early
Spanisll lllttsic (London, 1887), p. 46 i pL 26.
2.
AII, 20, p. 20 i SS.

3· IIA, 20, 21 i 49·
4· AH, 20, p. 248, Gratuleturpopulus; AH, 21,
p. 209, llforte tu morti mortem dedisti.

5· Die mehrstimmige Mt~sik der ti/testen Epoche
im Dienste der Liturgie, al J(irchenmusikaliclles
]ahrbuch de F. X. IIABERL citat del 1905.
6. P. AUBRY, Un «discantuum volumen» pa·

risien du :o u • siecle c:i la cathedrale de Toledo, al
seu !ter Hispa11icum, publicat primer, en 1907,
a1s Sammelbiinde der H1G (1906-1907), nn, pagina 339 i ss., i en cdició separada i for~a corregida, en 1908.
7· Repertcrium Organorum Yeceutioris et Motetorum vetustissimi stili, Halle a. S. (~fax Niemeyer, 1910), pp. 125-139· Algw:tes inexactituds
sobre els motets darrers d'aquest Ms. són deguts
a la descripció no prou justa de W. :MEYER.
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sica. 33-23>>. En relligar el codex, es van afegir dos fulls de paper en blanc,
al comenc;ament i a la fi delllibre. El volum consta de 142 folis numerats, amb
llapis, per W. Meyer, en 1907. Al f. q2' es veuen quatre ratlles de text que foren
esborrades en temps vell, i avui no es llegeixen. El codex, que era propietat
del capítol de Toledo des de temps indcfinit, fou portat a la Biblioteca Nacional
de Madrid junt amb una infinitat de codexs de tota mena, per Reial ordre de
r86g. El manuscrit de Toledo - conegut avui com a codex de l\Iadrid pertany al Corpus deis principals manuscrits amb polifonía de Notre-Dame
de París, que són els dos primers i el darrer deis quatre citats suara. Ludwig
el divideix en sis partions : la primera, ff. 1-4, amb tres obres; la scgona, ff. 5-24,
amb <1uatre motcts a quatre i tres organa a quatre; la tercera, ff. 25-65, amb
vint-i-dos conductus a dues veus; la quarta, ff. 66-ro6, amb vint conductus a dues
veus i vuit motets; la cinquena, ff. 107-122, amb deu conductus a dues veus,
un motet i l'Hoquetus «<n seculurru> a tres veus, i la sisena, ff. 123-142, amb set
conductus a dues i un a una veu i vint-i-trcs motets. El manuscrit de Madrid
sovint dóna els motets i conductus, reduint les veus; encara en els motets, sovint
no escriu el tenor, malgrat que el copista havia deixat pautats en blauc. Fins ara
no es coneix pas el pcr que d'aqucsta manía que tenia el copista del Madrid,
de recluir el nombre de veus. El codcx de Madrid és el rnés petit (en reliigar-lo
de nou al seglc XVIII, hom va tallar forya els marges) i el menys ornat dels
quatre grans manuscrits que serven el fons dels conductus, organa i motets
classics, i el scu rcpertori és sempre llatí. Es ben de notar el fet que dugui tants
conductus a veus- uns seixanta- per uns trenta-set motets. D'aquests motets,
alguns són musicalment escrits damunt clausules polifoniques de Notre-Dame,
altres imiten l'cstil dels motets de Franc;a. Es molt significatiu que entre els set
motets ele Madrid que surten també al Ms. de Las Huelgas, se'n trobin precisarnent tres que surten de clausules musicals franceses, cls quals, d'altra banda,
no es troben enlloc més que en aquests dos Mss. hispanics. El lector trobara
en el volum de les transcripcions com a motets n.os 6, 8, 13, 14, 16, 31 i 32 els
que es trobeh en ambdós Mss. Així com en el codex de Huelgas els conductus i
motets formen col·lecció a part, en el Ms. de Madrid els conductus apareixen
barrejats amb els motets sense un pla preconcebut i sense criteri raonable.
Aquest codex que Dreves, Anbry i Ludwig havien pres com a copiat
a Franc;a, fou ccrtament copiat a la península. La troballa del codex de Las
Huelgas, escrit certament a Castella, és prou per donar-nos tot d'una la sospita
de si el codex esmentat de Madrid poclria ésser també obra d'un copista peninsular. Avui, dcsprés d'un estudi dciallat, podem assegurar que el tal Ms. fou
copiat a la nostra península. Si la mateixa grafía literaria i musical del codex
- escrit amb notació quadrada, a comen<; del segle XIV, i anterior en alguns
anys al de Las Huelgas - no és suficient, tenim altres dades que ho
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avalen. Ara, després de la descoberta i publicació del Codex polifonic de Las
H;uelgas, ja no podra negar ningú que la nostra península hagués tingut
una escola polifonica medieval digne d'estudi; escola en la qual, ultra cantar-se
música a veus, composta a la península, es cantaven també, potser en majoria,
altres composicions polifoniques de Notre-Dame de París. Posada aquesta premissa, avui ja ben palesa, cal només fixar-se que a Las Huelgas apareixen
alguns motets i conductus coneguts només pel Ms. de Madrid; adhuc d'altres
que es troben en altres Mss. i es troben també a Las Huelgas i a Madrid,
duen en aquests dos codexs variants que s'avenen. Una altra prova: l'Hochetus In seculum, obra d'un mestre hispanic, segons el testimoni dels teorics
contemporanis,l en la forma autentica i amb notació quadrada, es troba
només al codex de Madrid f. rzz'. (Vegi's pag. 73).' Encara més : al f. ro4 de
Madrid, llegim <<tei:mra de mors morsm>. Aquest mot tenura, sinonim del mot
tenor, es troba només una vegada a Madrid i set a Las H~elgas; els altres
Mss. escriuen invariablement tenor. Fins ara no hem pogut aclarir l'epoca en
que va passar a T oledo el tal Ms.; 2 el fet, pero, d'existir una capella on es cantava la música a veus, almenys des del segle XIII a Toledo, ens dóna ja prova
raonada per creure que aquest Ms. fou copiat potser per algun cantor de la
mateixa catedral i destinat a altra església de Toledo, així com el de Las
H uelgas fou escrit pú a ésser cantat a Las Huelgas mateix.
Amb aixo tenim que, així com el codex de Wolfenbüttel 677, el més ric
i el més fidel deis conservats amb la polifonía de Notre-Dame, fins ara hom
l'havia tingut com a copiat a F ran<;a, i ara, després dels estudis de Handschin3
i Ludwig,' hom el dóna ja com a certament copiat a Anglaterra, en avant ja
no sera arriscat de prendre el codex de Madrid com escrit a la nostra península. Així, el mateix Ludwig, que en rgro, en parlar sobre l'Hochetus In seculum servat només a Madrid, deia que era <<ein Zufall, da wcgen des sonstigen
l nhalts des Codex Ma an dessen Provenienz nicht zu zwcifeln isb>, 5 ara, el 1930,
després de la troballa de Las Huelgas, afirma que no solament hom pot admetre l'origen hispanic d'algunes obres servadcs al Codex de Madrid, i a
I. ANONYMUS IV de COUSSE:!>fAKER, Scriptores, I, p. 350.
2. En el Catálogo de la Librería del Cabildo
Toledano, por D. José M.a. ÜCTAVIO DE TOI,EDO
(Madrid, 1903), 110 es diu W1 mot del nostre Ms.
Val a dir que !'autor - cap del Departament
de Mss. de la B. N. de Madrid - l'havia fet
el 1869. Dels 2,501 Mss. que llavors es trobaven
a la susdita biblioteca de Toledo, va poder
només estudiar-ne 565. Com hem apm1tat abans,
p . 49, cap dels inventaris de llibres de la biblioteca
capitolar de Toledo coneguts fins ara dels temps
vells, no anota aquest manuscrit. Fa molt estrany

que aquest recull copiat a Espanya fos destiuat
ja originariament a la Catedral de Toledo; el
fet que el manuscrit doni les composicions sovint
redu1des ele veus, eus fa sospitar que e-11 no selia
destinat a aquella Catedral, sempre tan rica en
cantors i en grandesa de ntúsica.
3. J. ~""DSCHIN, Zur Frage dcr melodischen
Paraphrasierung im N!ittelalter, a la Zeitschrijt
für MW (1927-28), X, p. 513 i ss., i p. 540 i ss.
4· Handbuclt der lltlusillgeschicltte, de G. AD2
I,ER ( 1930), p. 22o; Festsclwift für Guido Adler,
pp. 48 i SS.
5· Reperlorium, p. 134·
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Las Huelgas, sinó també que el mateix codex de Madrid ha estat escrit a
l'Espanya. 1
Les obres del Ms. de Madrid resten per ara inedites quant a la música.
Fora els exemples i reproduccions donades per l' Aubry 2 i per Dreves, només
Hughes n'ha publicat un fragment, Pater noster commiserans, el rgz8. 3 Per a
comparar la versió de Madrid amb la de Las Huelgas, nosaltres en donem diferents motets i alguns conductus als n.s 83, 86, 93, 95, g8, I02, 105, n6,
I3I, IS3. I54 i rss.

1. Handbuch der M11sikgeschichte citat, pagine.> 220 i s.
tDer Entstehtmgsort der vier Handschriften,
die alle vier sicb jetz ausserbalb Frankreichs
befinden, ist zwar bei keiner bestimmt überliefert;
doch Hisst sich für zwei ' ' 011 ilmen auch dfe Entstehung ausserhalb Frankreichs uachweisen oder
waltrscheinlich machen' ... Ebcnso pcripher scheint
m ir die friiher delll Domkapitcl in Toledo gehorige,
jetzt in Madrid befindliche I!andschrift. Lassen
sich hier vorlii.ufig auch kcinc bestimmten palii.ographischen Anhaltspnnkte für ihre Niederscltrift
auf der spanischen Halbinscl gewinnen, so sclteint
mir die Wiederkehr einer Reihe von Werken des
grosstenteils bisher uur aus diesser Quelle bekanuten Repertoires ihrcr letzten Lage in der
erst jüngst bekannt gewordeneu, erheblich spateren, sicher in Las Huelgas bei Burgos geschriebenen und heute noch dort befindlichen Organa,
- Conductus - und Motetten - Handschrift auf
spauische Entstehw1g dieser Werke w1d damit,
wie ich glaube aunehmcn zu dürfen, auch
die Entstehung der Tolctaucr Handscbrift in
Spanien selbst zu denten; auclt dass sich hier die
alteste Überlieferung des spiiter sehr verbreiteten
Hoquetus [?, seculum findet, den nach dem Bericht
des englischen Anonymus tquidam Hispanus fecerab (nebenbei die einzige bisltcr bekannte Überlieferung eines Hoquetus in QuadratnotaHon),
kann wohl zur Verstii.rktmg der Wahrscheinlichkeit dieser Annahme dienen.•
Impreses ja aquestes ratlles, rebem la Festschrift für Guido Adler (Wien-Leipzig, 1930). Allí,
pp. 45-49, trobem l'interessant estudi póstum de
F. LUDWIG, Uber die Entstehunsgort der grosse?J,
"Notre Dame-Ha?Uischriften", on demostra abastrunent que el :\Is. provinent de Toledo fou escrit
a la mateixa peninsula. És per ~o que parlant
de l'Hoquetus ¡,, seculmn csmentat, escriu : tDass

hier ferner eine Überlieferuug des Hoquetus In
seculum, den "quidam Hispanus fecerat", noch
in Quadrat-Notation, vorliegt, mochte ich im
Rahmen der hier dargelegten Beobachtungen
auch nicht mebr, wie im Rep. S. 134, als "Zufall"
bezeichneu, sondern jetzt auch als eine weitere
in die spanische Provenienz d~s ganzen Codex
gut sich einfügende Einzelheit ansehen.• I per
tal de deixar ben llest aquest punt, cita w1a pila
de hispanismes ortografics que acaben de decantar la balan~a a favor de la provinen9a hispanica
del códex en qüestió. Cal advertir que algunes
característiques d'aquella escriptura les trobem
també dins del códex de Las Huelgas; abó, remarca Ludwig la y ·en comptes de la i: Uyrlttfe,
Dyc Christi, sola mayor omnium etc.; la d en
comptes de t : vestid; el doblar la segona consonant en venir consonants lligades : excelssum,
sanccitur i simmplices; longico per longi11quo; g en
comptes de i : radix gesse, magestatis i gerarchias;
h com a inicial de paraula : reserans hostia, hoderis,
hodorem, Procurans hodium, habicias i habundare,
etc.,etc. Vegi's l. c.,pp. 47-48. PclMs. de LasHuelgas, \'egeu el que diem a la introducció del Yol. u.
2. !ter Hispanicum : Tiratge a part : 1) p. 9,
dóna el facsímil del quadruplunt Viderunt omnes,
deis ff. 13'-14. 2) p. xo i s. final de l'Hac Í?J die
Gedeo?Jis, del f. 78, a dues veus, reproducció i transcripció. 3) Motet Ecclesie Vox hodie, del f. 104,
an1b notació original i transcripció. 4) Final del
motet In Bethleem Herodes. 5) Gratuletur populus. 6) Homo quo vigeas, dels ff. 125'-126, amb
facsímil. 7) Ad solitum Vomitum, motet a dues,
del f. 127', amb fases. i transcripció.
3· Dom Anselm HuGHES, Worcester Mediaeval
Harmony of the thirteenth & fourfeenth centuries,
a The Plainsong and Medieval Music Society
(1928), comen~ del Sursttm corda, a dues vcus,
del f. 94'; copia el te:rl sencer.
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III.

BARCELONA, ÜRFEó CATALÁ

Ms.

1

Sobre el codex de l'Orfeó Catala, procedent del monestir de Scala Dei
a Tarragona,1 en va parlar Ludwig per primera vcgada el 1924, gracies a les
fotografíes que nosaltres li havícm deixat. 2 Donat que encara no s'ha publicat
una descripció detallada d'aquest Ms., que transcriurem en part, i en donarem
facsímils, en la nostra obra L a Música a Catalumya des del segle x al XVII, que
tenim en preparació pera la Institució Patxot, vagin de moment ací les següents
notes .. El Ms. en qüestió es troba a la biblioteca de l'Orfeó Cat ala Ms. r. Es un
fascicle en pergamí, format per dos quaternions idos ternions; al darrer t emió
manca un foli i va escrit de ma posterior. En total són vint-i-set íolis de finals
del segle XIII, si no comen9 del XIV; inicials plenes, color blau-morat i vermell; 8 pentagramcs pcr pagina, format 22.2 x 14.5 cms. i caixa de r6 x rr cms.
Com a coberta, duu una fulla gregoriana del segle XI. Conté el segíient:
1. f. 1 : <<Salue sancta parens>> Introit de la Missa votiva de sancta
Maria. Melodía del Graduale Romanum, p. 87, amb el<<'! Virgo Deil> en comptes
de <<Eructavit».
2. f. 1 : <<[R]ex uirginum amator.>> Melodía del Graduale Romanum número IV. Text : AH 47,60; Chevalier 17533.
3· f. 1 : <<Et in terra ... Spiritus et alme.>> Melodía del Graduale esmentat n.o IX. Text : Chevalier 19312.
4· f. 2 : <<Gr. Benedicta et uenerabilis.>> Graduale [88].
S· f. 2 : <<[A]lleluia Virga Icssc.>> Graduale [86].
6. f. 2' : <<Allcluia 1 '! Let:\bitur uirgo.>> Seguit del <<fr Pulcra es Maria>>.
Melodía Gradualc 269.
7· f. 3 : <<[R]ccordare uirgo mater. Offcrt.>>, seguit del tropus <<Ab hac
familia>>, a dues veus. Text : AH 49,321; Chevalier 51.
r. J,a Cartoixa de Scala Dei estava situada
a la part alta de la diócesi de Tarragona; fins
al segle XIII va residir en el lloc feréstcc de
la muntanya del Montsant, que havia cedit
Anfós II d'Aragó en u63. Després, al segle XIII,
hom va construir la famosa Cartoixa al peu
del Montsant i a la Ycssant de Ciurana, que Ya
donar nom a tot el Priorat. Aquesta nomenada
casa va restar semprc florent fins a la crema
del 1835. Després d'aquesta crema, la Cartoixa
de Scala Dei va amu esmicolant-se fius a la
total desaparició. Avui ja ni quasi rastre queda
de la SC\'a formosa església i del seu gloriós monestir. L'anciu que allí es guardaYa, preciós com

era, va desaparcixer; la matcixa sort Yaren seguir
els códexs i cls llibres. Alguns deis volums salvats
es guarden a la Biblioteca Provincial i al Seminari de Tarragona; els llibrcs de cor que havia
recollit la catedral de Tarragona, foren més tard
reclamats per Ulla comunitat religiosa. Quant a
l'arxiu, poca cosa pogué arreplcgar-se a l'A.rxiu
de la Hisenda de Tarragona. (Vegi's C. BARRAQUER, Los religiosos en Catalmia durante la primera
mitad del s. xrx (Barcelona, 1915), n, p. 265.
També Las Casas de nligiosos en Catalmia, 1, 197
i SS. VILI.ANUEVA, Viage Literario, XX, 157.
z. Handlmch der Afusikgeschich/e esmentat,
p. 152; edició 1930, p. 265.
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8. f. 3' : <<Sanctus Clangat cetus>>, amb l'entonacíó a una veu. Melodía
Graduale n.o 17, i el tropus a dues veus. Text : AH 47,366; Chevalíer 36204.
g. f. 4' : <<Sanctus Sospitati dedit mundum.>> Entonació a una veu.
Melodía Graduale n. 0 2, i el tropus a dues veus.
rn. f. 5' : <<Sanctus Ad honorem uirginis uox exultet.>> Entonació a una
veu, amb melodía desconeguda, i el tropus a ducs vcus.
rr. f. 7 : <<Sanctus Clemens et benigne.>> Entonacíó a una veu. Melodía
Graduale n. 0 IV i el tropus a dues veus.
12. f. 8 .: <<Sanctus Te laudant agmina.>> Entonació a una veu. Melodía
Gradnale n.0 IV, i el tropus a dues veus. Text : AH 47,348; Chevalier 20129.
13. f. 9 : <<Agnus. Aue Maria celi regina.>> E1:1tonació a una veu. Melodía
Gradualc n.o IX, amb el tropus a dues veus.
14. f. 9 : <<Agnus Crimina tollit.>> Entonació com !'anterior, i tropus a
tres veus. Text : AH 47,398; Chevalier 3979·
15. f. 9' : <<Ü florens rosa 1 Matcr Domini spcciosa>>, a una veu. Text
Chevalier 12991.
r6. f. ro : <<Aue, regina celorum, Mater 1 cgis.>> Chevalier 2072.
17. f. ro : <<Princeps ecclesie, pastor ouilis.>> Chcvalier 1547I.
18. f. ro' : Tres «lte missa est.>>
19. f. ro' : <<Eterni numinis mater et filia.>> Prosa a una veu. V. p. r85.
20. f. II' : <<Aue maris stella 1 Mater et puella.1> Seqüencia a una veu.
21. f. 12' : <<Superne matris gaudia, representct ecclesia>>, a una veu.
Chevalier 19822; Misset i Aubry, Les Proses d'Adam de Saint-Victor, n. 0 45·
22. f. 13' : <<Virginis preconia pie mentí dulcia.>> Prosa a una veu.
23. f. 14 : «<n honore beate Marie : Dccorata relesti solio.>> Prosa a
una veu. Text. AH x .. 78; Chevalier 25318.
24. f. 15 : <<Natiuitas Marie uirginis, 1 que nos lauit.>> Prosa a una veu.
Chcvalier rr88r.
25. f. r7' : <<Marie preconiose ruiat cum gaudio.>> Prosa a dues veus.
Chevalicr rrr62.
26. f. 19 : «<n honore beate Marie : Promereris summe laudis 1 tu
que.>> Prosa a dues veus. Text : AH 34,71; Chevalier 31950. Vegeu p. r8o.
27. f. 20 : <<Potestati magni maris 1 Tu benigna.>> Prosa a dues veus.
28. f. 21' : <<Gloriose matris Dei 1 Omnis justi.>> Prosa a dues veus.
29. f. 23 : <<[D]ominus vobiscum. Sequencia sancti euangeli secundum
Iohanncm ... Si quis diligit me, sermonem meum.>> (Joan XIV, 23-31). Evangeli
de la Dominica de Pentecosta. Melodía, com la següent, desconeguda.
30. f. 24 : <<[D]ominus vobiscum. [S]equcncia santi euangeli secundum
Lucham. [I]ntrauit Ihesus quo[d]dam ca::.;tellum : et mulier quedam Martha
nomine.>> (Luc. x, 38-42.) Evangeli del clia de Santa Marta, 29 juliol.
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3 r. f. 25 : <<Dominus uobiscum. Sequentia sancti euangeli secundum
Matheum. [S]icut fulgur exit ab oriente.>> (Mat. XXIV, 27-35). Fragment de
l'Evangeli de la Dominica xxrv post Pentecosten. Melodía desconeguda.
La música d'aquest Ms. era també desconeguda fins al present. Fou
només l'iHustre Handschin, qui el 1928 publicava, amb transcripció for<,:a
lliure, 1' Agnus Crinzt;na tollit que nosaltres reprodu'im avui amb un altre ritme
en el lloc que Ji correspon. Aquest codex de l'Orfeó Catala, amb organa de
misses marials, s'av6 amb el fascicle onze de \Volfenbi.Htel 677. Els codexs
que segueixen amb mostres de música a veus de 1' Ars antiqua, alguns d'clls
escrits a Catalunya, són encara una prova més que la polifonía antiga fou
conreada també jades de molt bona hora a Catalunya. Als n." 12, 15 i 23 del
voluin de transcripcions, donem les obres 7, 12 i r..¡. d'aquest l\1s.

IV. MADRID, B. N. Ms. 19421 (a. C.-88)
Barbieri el va comprar a Salamanca en r86g, i el va titular Líber cantus
chori. Es del segle XII. Per l'escut que duu a la portada, sembla que el codex
procedeix de la llibreria del rei Felip V. Riaño el descriu breument sense donar clarícia sobre el seu contingut.1 El codex conté ng folis, no n6, com
escriu Riaño. El format del Ms. és de 27.1 x 17. r cms. Al f. 2 ' es llegeix
<<Troperium>>. Segons hem pogut veure en diferents notes de la Secció de Manuscrits de la B. N. de l\Iadrid, aquest :Ms. va desaparcixer de la Biblioteca
esmentada en data inconeguda. Al gener de r868, Moreno Gil va donar compte
de la perdua del codex. A 8 d'abril del r868 Barbieri el va comprar a Pereda,
a Salamanca, el qual l'havia adquirit del llibreter Lezcano. Amb el llegat Barbieri, el codex torna a la Nacional. Ens trobem davant el nomenat Tropari de
Catania. E . Misset i vV. vVeale varen donar l'incipit de les noranta seqüencies
que es troben en aquest Ms., en el segon volum de la seva Analecta liturgica.
Com apuntem a la pagina 159, també varen editar tretzc seqüencies d'aquest
Tropari, que donaven com a incdites bo i col-lacionant-les amb altres Mss. Es
el bonic Tropari que Blume i Bannister donaven com a perdut el rgn.
ff. 3-15 : Són Kyries farcits.
ff. rs'-36 : Una serie de Gloria, amb tropus, i altres sense tropus.
ff. 36'-87' : Un bell rengle de proses.
ff. 88-95 : Sanctus, els uns tropats i altres sense tropus.
ff. 95'-97' : Agnus, amb tropus.
ff. g8-gg' : Epístoles farcides; són la de sant Esteve i la de Pasqua,
sempre amb text llatí.
I. Critical a?td Bibtiographical Notes of Early
Spanish Mttsic, p. so, el posa com del scgle XIU.

Repertorium, p. 131, nota, .el concix
només pel llibre de Riaüo.
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f. roo : Sanctus Carmina plebs sedula.
f. roo' : Benedictio cerei in Sabbato Sancto : <(Exultet jam angelica.>>
f. 103 : <(Líber generationis ... >> (Matcu I, :t-r6, per a la nit de Nadal).
f. 103' : <(Factum est autem.>> (Lluc II, r-14).
f. ros : Seqüencia «<n sapiencia disponens omnia>>. AH 54, I78; Chev. 8753·
ff. ro6 -no' : Benedicanius, amb tropus.
ff. II5'-rr6 : <<[A]ue, uirgo singularis, 1porta uite, stella maris>>, a dues veus.
Text. Chevalier, 2250. Música : Missct i Aubry, l. c., 11. 0 32.
f. rr6 [B]enedicamus, a dues veus.
f. rr6
<cSimile est regnum celorum>> i altres antífones <le Commune
virginum.
f. II7 <<Affirmauit eius.>> Fragment a dues veus.
f. rr8 : «Crucifixum in carne laudate>>, a dues veus. Vcgi's P. Wagner,
F. Ludwig i J. Handschin, en Archiv fiir J1usikwissenschajt, vr, 5-t. 245 i 247,
respectivament; també A. Hughes a Worcester Med-iaeval Harmony, n.o 38, p. go,
on dóna només un text paratrasi del nostre, de la catedral de Worcester,
Addit. 68.
V. MADRID, B. N. Ms. 289 (a. C. - 153)
Encara que no contingui música a veus, és interessant pc1s cants de
conductus a una veu. 1 De ma jove es titula també Líber cantus chori. Conté
156 folis de 20 x r2 cms. Riaño el descriu l. c., p. 59, si bé el dóna coro del
scgle X IV, malgrat que sigui ben bé de mitjans del XII. Dom G. M. Beyssac en
va reproduir peces a la Rassegna Gregoriana vii (rgo8), col. 310 i ss. i en féu
vcurc la relació que guarden amb 1' Ofici de la Circumcisió de Pierre de Corbeil
(t 1222). Prevé, també, de la llibreria de Fclip V. Conté el següent:
f. 2 [manca el f. r]-12' : Kyries, amb tropus i sense.
ff. r3-32' : Gloria, amb tropus i altres sense tropus.
ff. 33-89 : Seqüencies.
ff. 8g'-g6 : Sanctus, amb tropus.
ff. g6'-gg : Agnus, amb tropus.
f. 99' : <(Líber generationis secundum Matheum.>>
f. ror : <<Conductus Resonet intonet.>>
ff. ror' -ros : Epístoles farcides.
ff. 107'-rro : <<Versus ad Herodem faciendum.>>
ff. rro'-II2 : Epístola farcida de l'Epiphania.
ff. rr2'-rrs' : «13enedictio cerei.>>
x. c;o que havfem dit al Congrés de Viena,
que aquest Ms. tenia només el conductus del
BibUoteca de Catalunya

f. xox, fou un lapsus calami. Es pels conductus
que aquest :1\Is. es lliga amb el Códex de Sens.
II
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ff. II5'-n6 : El drama <<Mulieres>> i Epístola Paschc.
ff. II7-II8' : «l)e peregrino in die lune Pasche.>> Drama litúrgic.
f. ng-122' : Antífones de <<Dedicationc Ecclcsiae>> i Invitatoris.
ff. 126'-140' : D iferents Benedicamus, uns amb tropus i altres sense.
f. 141. Seqüencia : Da laudis, horno, noua cantica.
f. 141' : Conductus (sic) <<Letabundus exultet fidelis chorus>>. Chevalier 10012. Es la coneguda prosa de Nadal.
f. 142 : Conductus (sic) <<Congaudentes iubilemus hodic>>.
f. 142' : Conductus (sic) <<Exultantes ct lctantes iubilemus hodie>>.
f. 143 : Conductus (sic) <<Anni noui circulus rcdit cnm leticia>>.
f. I43' : Conductus (sic) <<Natali regís glorie letatur celi curia>>.
f. 144' : Conductus (sic) <<Ümnis mundus iocundetur, nato saluatore>>.
Chevalier 14133.
f. 144' Conductus (sic) <<Natus est hodie dominus>>. Beyssac, l. c., 314.
f. 146' : [Conductus] <<Dei patris unice mundi factor.>>
f. 146' : [Conductus] <tÜrientis partibus aducntauit.>> Beyssac, l. c., 31g.
f. 147 : [Conductus] «<n hoc anni circulo.>> Chevalier 8614.
f. 147' : [Conductus] <<Nouus annus, dics magnus.>> Beyssac, l. c., 316.
f. q8 : [Conductus] <<Dies ista ga.udium.>> Segueixen Alleluia, etc., etc.

VI.

TORTOSA, CATEDRAL,

C. 135

Troparium-Prosarium del segle xm. Es un Ms. en pergamí, 144 folis
sense numerar, de 26.2 x 17 cms. Va amb notació aquitana, ratlla vermella
pcl fa, i groga pel do. En una altra ocasió el descriurcm amb més detall.
Pels codexs de la catedral de Tortosa, vegi's H. Dcnifle i E . Chatelain,
«lnventarium codicum manuscriptorum Capituli Dertusensis>>, a la Revue des
Bibliotheques (r8g6), VI, pp. r-6r, i en tiratge a part. Allí descriuen els
147 codexs que pogueren estudiar en 1895, els únics llavors coneguts. R. O'Callaghan, Los Códices de la Catedral de Tortosa (Tortosa, r8g7) és una divulgació de l'estudi esmentat suara. J. Rubió, <<La Biblioteca del Capítol Catedral
de Tortosa>>, a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (1913-14), v, pp. 745757, descriu els codexs que va trobar amb el seu pare, el professor doctor
Antoni Rubió i Lluch, quan en 1914 hi feien la primera exploració dels 1\lss.
fins llavors desconeguts. Aquest inventari, continuació del susdit de DenifleChatelain, abarca els codexs que van des del n. 0 148 al 246. Encara, J. Rubió,
Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (rgr8-rg), v-vi, pp. ng-131, parla deis
inventaris vells dels llibres de la Seu tortosina, i afegeix els codexs 247-259
a la llista dels codexs ja coneguts.
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Els primers a parlar d'aquest Prosari foren Denifle-Chatelain, l. c., p. 27,
els quals anoten simplement : <<Antiphonarium, cum notis musicis. Pergam.
alt. 260, lat. 17 mill., saec. XII-XIII>>. Dom M. Sablayrolles, en el seu estudi <<A
la Recheiche des Manuscrits Grégoriens Esp~gnols, Iter Hispanicum>> als Sammelbande der Internationalen Musillgesellschaj~>> (r9II-12), XIII, pp. 525 i ss.
treball que primer havia publicat a la Revista Musical Catalana, III-IV (1904I905), parla més en detall d'aquest tropari. G. Dreves el va estudiar ja en 1892
sots l'aspecte literari, i en va transcriure textos per a la seva AH. Cal només
fullejar els volums 21, 34, 47, etc., per veure la importancia del tropari tortosí.l
Com a música a veus, hi trobem només:
r. f. r8' : <<Sanctus Clangat cetus iste letus.>>
Tropus de Sanctus a dues veus. C. Blume A;H. 47, 366, copia el text d'aquest tropus servint-se només del codex de Tortosa, i remarca <<Mit zweistimmiger Melodie>>. En el n. 0 r6 de Huelgas, encabim tota la literatura que hem trobat
sobre aquesta composició. Al n. 0 48, i pp. 130, 138, 183 i 352 t ranscrivim exemples d'aquest 1\fs.

VII.

ToRTOSA, CATEDRAL, C. 133

Codex del segle xnr, pergamí, de 23.8 x 17.3 cms., de 236 folis. Denifle-Chatelain, l. c., p. 27, anoten simplement sobre aqucst codex : <<133·
Ordo VII ecclesiarum graduum et in gradibus ordinandi, sed ante omnia clericum faciendi. Perg. alt. 240, lat. 170 mili., saec. XIII.>>
Abans del foli 1 es troben tres folis sense numerar; ací hom va copiar:
r. f. r : [A]duocatam inuocemus omnes.>> Prosa a una vcu. Tcxt a AH 40,
104, que cita només el Troparium Floriosense, del segle XI, París, B. N., lat.
nouv. acq. IIJJ, afegit als segles XIII-XIV.
2. f. 1' : <<Promereris summe laudis.>> Seqüencia a dues veus. Text
a AH 34, 71; Chevalier 31950. Al n. 0 50 de Las Huelgas, on també es troba
aquesta prosa a dues veus, donem altres detalls d'aquesta composició.
El codex conté altres composicions gregorianes que no fa del cas detellar, al present.

VIII.

XIII 1

TORTOSA, CATEDRAL,

c.

97

Es un codex amb diferents tractats t eologics i altrcs, dels segles xn,
xrv; 140 folis sense numerar, de 17.6 x rr.8 cms. Denifle-Chatelain,

1. DREVES, AH, 20, 21 i 34, copia textos
dels códexs de Tortosa, principalment del códe:~
135. que és el Tropariwn Derlucense. És per ~

que LUDWIG, Repertoriwn, p. 325, parla de dos
motets del códex 133, i pregunta si el Troparittm
citat per AH en conté d'altres.

MSS. PENINSULAR$ DE L'ARS ANTIQUA

l. c., p. 20, parlen més amplament d'aquest Ms. Ludwig, Repertorium, I , p. 325,
esmenta aquest Ms. que havia vist citat per Dreves AH 20, r85. Dreves, bo i
copiant allí els textos que esmentem a continuació, no va donar signatura,
ni cap detall del contingut del Ms.; aixo fou causa que Ludwig pensés que un
codex de Tortosa contenía altrcs motets.
Amb música, trobem només el següent, que hom va escriure al
segle XIII, per a aprofitar folis que restaven en blanc:
r . f. 8r : «lsaias cecinit.>>
eonductus a dues veus. Es troba a tres veus a \V11 f. 82'; Flo, f. 233';
W 2 , f. 39· Encara a dues veus a Ma, f. 130, i Wz, f. r4r. A Oxford, Rawlinson,
e sro, es dóna només el text. Text : Al{ 20, 54, que no cita el Ms. de Madrid
ni el de Tortosa. Ludwig, RepertoriHm, p. 136, parla d'aquest conductus del
Ms. de :Madrid i rectifica la dita de 1' Aubry, que havia cregut que aquest text
era un fragment de la prosa Laetabundus. AH 20, 54: ehevalier 9rr9.
2. f. 8r ' : <<[V]eri floris sub figura.>>
eonductus a dues veus. Es troba a \V11 f. rs'; Flo, f. 229, i W2 , f. 39',
amb versió a tres veus. Encara a dues veus, el trobem a Ma, f. 129', i Londres,
B. M. Harl. 524. A una veu, a St. Gall 383; Stuttgart HB. I Ase. 95· A Oxford,
Rawlinson, e sro, es · dóna només el text. Ludwig parla de les diferents
versions, menys de la de Tortosa, al Repertorium, pp. 35 i 136. Text : AH
20, so cita els Mss. esmentats, menys el de Tortosa. Música : AH 20, 235 i ss.
transcriu la versió de Flo; ibídem, p. 260, dóna un fragment del facsímil de
Flo, f. 229'; \Vooldridge, Early Engl. Harmonie, pl. 31 dóna el facsímil a dues
veus (sense el Triple), de Londres, Harl. 524, que el transcriu a Oxjord History of Music, I, 309. Encara Dreves, AH 20, 249, transcriu la versió, a una
veu (que és la Yeu inferior), del Sequentiarium Praedicatorum, s. XIII, avui
a St. Gall 383.
3· f. 140 : <<Stupeat natura 1 Fracta sua jura.>>
Només la veu del motct. eorrespont al motet [232], segons la numeració de Ludwig. Es tracta d'un motet del repertori vell, i el seu origen es troba
en el fons musical de Notrc-Dame. El tenor prové de la clausula Latus (I mmolatus) n.o 56 de W1 i del n. 0 104 de Flo. eom a motet, es troba només a
dues veus, a Wz, 2, 49, f. 177'. A Oxford, Bodl. 30151 = Add. A 44, f. 129,
es dóna només el text. Amb música igual i amb el text [231], <<Horno quam
sit pura>>, el trobem, a tres veus, a Flo I, II, f. 385'. Text : A Flacius, n.o 142;
també a AH 20, 185, que el copia del codex de Tortosa, i equivocadament en
fa una mateixa pe<;a amb el motet següent. Vegi's W. Meyer, Gesammelte
Abhandlungen zur Mittellateinische Rhytmik (Berlín, 1905), n, p. 316 i s., i
AH 49, 228; Ludwig, Repertorium, I, I, 104, 189, 322 i 325.
4· f. 140' : <<[G] audeat 1 Devotio fidelium.>>
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Només la veu del motet. Es tracta del motet [215], segons la numeració de Ludwig. Pertany també al fons primitiu deis motets que musicalment
provenen de 1'escala de París. El motiu gregaria del tenor ve del [Pascha]
nostrum. Com a clausula a veus, trebal1ada per ma de Perotin, la trobem al
n. 0 54 de \V1 , f. 57; també a Flo, f. 109, i a \V2 , f. 72. Ja en forma de motet,
el trobem, a tres veus, a W11 f. ro7'; Flo r, 8, f. 383', i a Vv2 r, II, f. 131'.
A dues veus, com a forma redu!da de l'anterior, encara es troba a \V2 2, 7,
f. 148. Text : A Flacius n. 0 39; AH 20, 105, que !'adjunta equivocadament amb
el text del motet anterior. Es dóna de bell nou, i com cal, a AH 49, 226.
Música : vVooldridge, Oxjord History oj Mu,sic, 1, 366, reprodueix el comenc;
de la versió de Flo. F. Ludwig, <<Musik des Mittelalters in der Badischen Kuntshallc Karlsruhe>> (24-26 setembre, 1922), a la Zeitschrijt für Musikwissenschaj~ (1922-23), v, p. 447, parla en detall d'agucsta composició musical corn
a organurn i com a rnotet, que reprodueix transcrita a les pagines 448
següents. Vegi's, encara, Repertorium, r, r, pp. 40, 104, 177, r82 i 325.

IX. PARIS, B. N. LAT. 5132
Codex en pergarní, de rog folis (no, donat que la foliació repeteix
el 8o), de 32.5 x 30.2 crns., segles xn-xrrr. Prové del rnonestir de Ripoll.
Ultra altres peces a una veu que detallarern en una altra ocasió, trobern corn
de comen~ment del segle xm:
r. f. ro8' : <<Cedit frigus hiemale.>>
Conductus a dues veus. Música inedita. Qui primer va publicar aquest text
fou E. Du Méril, Poésies populaires latines du moyen áge (París, 1843), 52. Encara Drcves, AH 45b, 38, el transcriu només de Ripoll, i dóna corn a signatura de
París : 5123, en cornptes de 5132. Chevalier 2709. Més tard, L. Nicolau d'Olwer,
<<L'Escola poetica de Ripoll en els segles X-XIII>>, a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (1915-20), VI, p. 66. Pel contingut del Ms., vegi's R. Beer, Die
Handschrijien des Klosters Santa ll1aria de Ripoll (\Vien rgo6-1907), I, p. ror.
A les pp. 55 i ss. hem reprodui:t aquest i un altre conductus, del present Ms.
de Ripoll.
X.

MADRID, B. N., Mss. 6528 (a. R. 139)

Segons conta Ludwig, Repertorium I, I, p. 131, \V. ::\feyer va trabar,
enganxat a la coberta d'aquest codex, un fragrnent del segle XIII, amb el conductus <<Lux illuxit», a dues veus. Es tracta del conductus que trobem també
a 'vV11 f. 156'; Flo, f. 313, i Ma, f. 79'. Pel text, vegi's AH 20, 75·
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XI.
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1\IADRID, B. N., l\1. 1361

Graduale-Antiphonale del segle XIV. Es un codex, pcrgamí, de 199 folis
de 28 x 20.2 cms. Després del Proprium Missae i altres.
ff. 177-177' : Credo I del Graduale Romanum, amb notació mensura1.
H. 178-178' : Credo. Només una veu d'una composició a tres (?), amb
l'estil del repertori d' Avinyó.
ff. 178'-183' : Segueixen Kyries, amb tropus.
ff. 184-188 : Gloria, amb tropus i altrcs sense tropus.
ff. r88'-195 : Sanctus, amb tropus.
f. 195' : Agnus, amb tropus i altres sense.
f. 196' : <<Juste judex, Jhesu Christe>>, a tres veus.
f. 197 : Onze <<Ite missa est>>, a una veu.
f. 197' : <<[A]doramus te Xpiste>>, a tres veus.
f. 197'-198 : <<Te ergo quesumus tuis famulis>>, a tres veus.
f. 198'-199: <<Et in terra>>, a tres veus, amb l'estil del repertori d'Avinyó.

XII.

EscoRIAL, cónEx T. j. 12

Codcx en pergamí, comen<; del segle XIV, de 309 folis, 3:5.8 x 25.8 eros.
Es una misccl-lania d'obres llatines, coro per exemple De vitis Patrum, Homilies de Beda, de sant Agust-í, etc. Vegi's G. Antolín, Catálogo de los Códices
latinos de la Real Biblioteca· del Escorial (Madrid, 1916), IV, pp. 103 i ss. Prevé
de la biblioteca del comte-duc d'Olivars. Allí trobem:
1. f. 309' : <<Benedicta es celorum regina.>> Tcxt: Chevalier 2428.
Organum a dues veus amb notació quadrada que reprodu1m a continuació.
Cal advertir, tot passant, que aquesta pe<;a és l'única a veus que hem
trobat dels tcmps antics a la Biblioteca de !'Escorial. Hem consultat el cataleg susdit del P. Antolín, amb tanta bellesa de Mss.; hcm rcmirat personalment
els codexs antcriors al segle xv que contenen música, i fins ara no hem trobat
aJtra composició a veus. Es cosa també inexplicable que aquesta rica collecció de codexs llatins sigui tan escassa en llibres litúrgics i principalment
en codexs gregorians.

Escorial, cOdex T. j.

12,

f. 309'
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XIII.

1

BuRGOS, PARROQUIA DE SANT ESTEVE, sense s1gn.

Alguns folis recentment descoberts en les tapes de diferents Mss. Sembla
que formarien part d'un Prosari-Tropari. Per les deu fulles trobades es veu que
es tracta d'un preciós Ms., en pergamí, amb notació aquitana, del segle XIII,
de 0'30 x 0'22 cms. El P. Roj o, Prior de Silos, que gentilment ens ha trames
les fotocopies de les catorze proses a una veu i de les tres peces a veus, creu
que el fet de contenir una seqücncia propia de sant Domingo de Guzman,
dóna a entendre que el codex prové del convent antic de Sant Esteve de Burgos,
que va pertanyer als domínics. Com a polifonía conté:
I. <<Et in terra .. . Spiritus et alme.>>
Es el tropus marial tan conegut del Et in terra, n. 0 IX, de l'edició vaticana, ací a tres veus. Cal remarcar la diferencia de discant que duen el
duplum i el triplum, comparats amb la versió del n.o 5 de Huelgas.
2. <<Aue maris stella.>>
Himne marial a dues vcus. Es tracta de la melodía típica de l'Antiphonari1tm vatica, p. [8o]. Vegcu P. \Vagner, Einfiihrung in die gregorianischen 1\1elodien, III, pp. 495 i ss. Fins ara és l'únic cas que concixem amb música a veus de 1' Ars antiqua, dins la península, del popular himne.
3· <<Agnus Dei.>>
Només l'incipit, per mancar els folis. Segurament seria un tropus
d' Agnus a dues veus. A la pagina 89 donem una mostra d'aquest belll\fs.
Aquests nous fragments de polifonía són una mostra més de l'escola
de música a veus de Burgos i una prova que les comunitats d'homes també
havien practicat el cant gregaria a veus en terres de Castella.

XIV.

BARCELONA, ARXIU CoRONA o' ARAGÓ, Ripoll 139

Codex de diversos, pergamí a la primera part i paper a la segona,
segles XIII-XIV. Al darrer fascicle, afegit al segle xrv:
I. f. 93' : <<Crimina tollis 1 Aspera mollis.>>
Tropus d' Agnus a tres veus. Per la música i el text d'aquest tropus,
vegi's el n. 0 23 de Huelgas.
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XV.

TARRAGONA, ARXIU EPISCOPAL, codex 12

Fascicle en pergamí, segle XIV, provincnt del monestir de la Cartoixa
de Scala Dei esmentat. Són 22 folis, 23 x 16.2 cms. Els folis I i 22 són una
fulla de pergamí que conté un document antic. El codex, propiament format
per un quinió, conté una serie de prefacis a una veu, amb notació gregoriana,
i diferents proses, també a una veu i amb notació mensural-modal. Encara
que en una altra ocasió parlarem més en detall d'aquest Ms., donem per ara
el contingut de les proses i tropus, que és com segueix:
1. f. r : Cant ferial del prefaci.
2. f. I' : «<te omnes gentes ... Missa est.>>
3· f. 2 : Cant solemne del prefaci.
4· f. 2' : Cant solemne del prefaci «<n Apparicione Domini>>.
5· f. 3' : Cant del <<Per totam Quadragessimam Prephatio.>>
6. f. 4 Cant del prefaci «<n Pascha>>.
7· f. 5 : <<Prephatio in die Ascensionis Domini.>>
8. f. 6 : «<n die sancto Pentecostes Prephatio.>>
9· f. 6' : <<Dominica in Trinitate Prephatio.>>
ro. f. 8 : «<n natale Apostolorum Prephatio.>>
rr. f. 8' : <<Prephatio de Cruce.>>
r2. f. ro : <<Patcr noster.>>
r3. f. ro' : Prosa <<Admiranda nouitas, 1 Descendit diuinitas.>>
14. f. rr' : Alía Prosa «<n te concipitur, 1 O uirgo regia.>> Text AH
20, 140; Chevalier 28r34.
15. f. 13' : Prosa <<Aue, stella matutina, 1 Lilium mundicie.>> Text AH
40, 107; Chevalier 23884.
16. f. 14' : <<Aue, mater domini, Flos odoris gemini, 1 Virgo.>> Prosa.
Text AH ro, 104; Chcvalier 1933.
17: f. 15' <<[C]onceptus rnirabilis, 1 01im nunciatur.>> Prosa.
18. f. 17 : Prosa <<[L]audes eterni numinis.>> Es el n.o 78 de Huelgas.
rg. f. 18' : Prosa <<Salue fulgens stella, 1 Maris magestatis scrinium.>>
20. f. 20 : <<Agnus Dei ... Pater Dei, lumen rey.>> Entonació a una veu;
el tropus d' Agnus a dues veus.
21. f. 21 : <<[A]nte tronum redemptoris 1 Dulce promat uoces.>> Prosa.
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XVI.

BARCELONA, BIBLIOTECA DE CATALUNYA,

M. zso

Cantorale Sa1~cti Jeronimi del segle xv. Conté 145 folis, uns en pergamí i altres en paper. Prové del monestir catala de Sant Jeronim de la
Murtra de la diocesi de Barcelona. Com a composicions a veus encara amb
1' estil del temps vell, hi trobem:
r. f. 137'-138 : <<Ad honorem summi patris... Aue regina celorum>>, a
tres veus.
f. r38'-r39 : <<Ad honorem summi patris ... Regina celi>>, a tres veus.
Els discan-

tistes pe ninsula.rs scgons
l'anbnim

an-

gles del s. xm.

Per cloure aquest capítol de la polifonía hispaníca dels temps vells, volem
recordar, encara que sigui de passada, c;o que escriu l' Anonymus IV de Coussemaker. Aquest teoríc angl€s, segurament del darrer ten; del segle XIII,1 demostra
una gran coneíxenc;a de la música hispanica d'aquells temps. Així, trobem
que conta : <<Sic etiam íntelligimus de quatuor, quinque vel sex, etc., cum
proprietate et imperfectione, cum prima longa sequente, supra alteram syllabam, ad tres lígatas reducuntur. Sed in libris quorumdam antiquorum non
erat materialis sígnatío talís signata; sed solo intellectu procedebant semper
cum proprietate et perfectione operatoris in eisdem, velut in libris Hispanorum
et Pompilonensiu.m, et in libris Anglicorum, sed diversimode secundum magis
et minus, etc.>>2 Aixo ens demostra que les obres dels disca.n tistes hispanics i
nominatim els de Pamplona, aquest t emps, encara eren escrites amb notació
molt imperfecta; malgrat tot, eren conegudes per l'anonim angles, qui confessava que els discantist es anglesos es mantenien totalment conservadors
com els discantistes hispanics. Una altra cosa remarcable és que aquella relació que Ludwig va trobar primer que ningú, entre la notació mensural del
segle XIV, conservada al Llibre Vermell de Montserrat, i la deis anglesos del
mateix t emps que ell bateja amb el nom de «notació anglesa>>, 3 la t estimonia
allí l'anoiÍim angles com ja existent al segle xm.
El mateix anonim angles, en un altre indret,4 tot parlant de les pauses
perfectes i imperfectes avenint-se als modus, escriu : <<Notatores quidam solebant in cantu ecclesiastico semper ínter duas scripturas, sive ínter duas lineas
scripture, vel supra unam lirieam scripture, quatuor regulas regulare ejusdem
1. LUDWIG, Die Quellender Motetten, p. 293 i s.;
Separatabdruck, p. 58 i S. COUSSEMAKER havia fet
massa antics els tractats teórics de la polifonía
medieval; així ell p osava aquest tractat coro escrit
entre n 89-1215 (Scriptores, r, p. xx i ss.) Ludwig

en parla an1plament t. c. suara, p. 293 i ss.
2 . S criptores, I , p. 345·
3· Die Quetlen der M otetten, p. 274, i Separat,
p. 39, nota t.
4 · COUSSEMAKER, I , p. 349 ·
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coloris; sed antiqui non solebant nisi tres lineas diversi coloris. Sed habebant
regulas regulatas ex aliquo metallo duro, velut in libris Cartusiensium, et alibí
multis locis. Sed tales libri apud organistas in Francia, in Hyspania et Ragonia
et in partibus Pampilone et Anglie et multis aliis locis non utuntur secundum
plenius patet in suis libris; sed utuntur regulis rubris unius coloris, vel nigris
ex incausto factis.>> Encara una mica més avall,l anota : <<Exemplum pausationis semibrevis patet eis qui sciunt reducere, vcl facere, mutando de uno
modo alium, ut illi qui dicunt secundum modum de quinto, et reducunt superiorem, vel superiores, ad eumdem modum secundum, velut quidam Parisienses fecerunt, et adhuc faciunt de In seculum, le Holut gallice, quod quidam
Hispanus fecerat, etc., et talis pausatio supradicta, semipausatio dicitur.>>
L'Hochetus In seculum, que els teorics citen com a una obra d'autor
hispanic, com deiem suara, es troba al f. 122' del 20486 de la Nacional de
Madrid. Ludwig remarca la relació musical d'aquesta obra amb la de Montpellier, fascicle 5, n.o 73, i Bamberg, n.o 104; ambdues versions, musicalment,
procedeixen de la versió de Madrid. Encara troba que la versió a quatre veus
de Montpellier, fascicle I, n.o 2 [2n j, ]a n'amerai, és la mateixa música amb
un quadruplum afegit. Cita, a més, una versió rcdui'da d'aquest Hochetus que
ell va identificar a Bamberg, n.o 106, i Montpellier, fascicle 1, n.o 3, i altres versions a tres, amb text frances. Refuta la teoría de 1' Aubry, que va prendre
aquest Hochetus, com un fragment <<sine littera>> i la seva tranquiJ.litat en deixar
anar per carambola la hipotesis de si <<peut etre un essai de composition
instrumentale>>. 2
Segurament hauríem conservat més música a veus dels temps vells,
si no hagués estat la butlla Docta sanctorum Patrum decrevit auctoritas, que
Joan XXII publicava els anys 1324-25. Es coneguda la relació amistosa dels
nostres reis i de la Jerarquía eclesiastica espanyola, amb els papes de la Cort
d'Avinyó; és concgut també com sabien protegir-se mútuamcnt. L'Ordenació del bisbe Vidal de Blanes (1356-6g) <<quod non cantetur in coro
cantus de organo, vel de contrapunt>> a l'església de Valencia, no té pcr nosaltres cap aH.ra explicació. Encara, el mateix inventari de l'cscola de cant de
Valencia de 2 de maig del 1397, on s'anota !'existencia exclusiva de llibres
de cant pla pcr a l'ensenyament musical dels infants de cor de la Seu de Valencia,3 resta molt fose, si no atenem a la forc;a que hagués pogut tenir l'es1.

2.

Ibidem, p. 350. El Ms. escriu Ragonia.
LUDWIG, RepeYtorium, p. 133 i s. A. GAS-

TOUÉ parlant sobre les imitacions en les composicions inst.rumenials del segle xm, no s'ha donat
compte de ~o que havia escrit Ludwig i per ~o
encara anota : •ll est interessant, parmi celle-ci,
de . comparer le 11° crv (de Bamberg] mrre d'un

auteur espagnol, au n ° CVI, qui est sa transcription faite par un musicien parisien dans un des
nouveaux rytlunes alors en nsage dans l'école
fran~aise. t (Les Primilifs de la J.fusique Franfaise, 1922, p. 85, 11ota 2.)
3· •Die mercurii u madii [1 397]. Ad mandatum dominorum de Capitulo, presente et consen-
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mentada Butlla de Joan XXII. Aquest cas de la Catedral de Valencia, de tenir
només llibres de cant pla per l'ensenyament deis infants de cor, contrasta amb
el fet d'altres catedrals castellanes, on veiem coro els nens cantors sabien de
bona hora tots els secrets del contrapunt i de l'evolució tematica, bo i estudiant els autors classics de la polifonia. En alguns llocs aquesta butlla tingué
forc;:a encara més ampla; així, el Concili d' Alcala del 1345, per conformar-se
a la butlla esmentada, es manava que totes les esglésies sufraganies es conformessin amb l'església principal, en la practica del cant sagra·l.l
Quant a la música a veus de 1' Ars nova existent entre nosaltres, fou
el P. Gregori M.n Sunyol qui primer, el 1918, va publicar els exemples servats
en el Llibre Vermell de Montserrat, 2 que, en part, havia ja estudiat primerament,3 i que Lluís Millet dona a coneixer en · diferents ocasions.4 O. Ursprung més tard, en 1922, els estudiava més de prop i en feia un comentari bonic, bo i publicant-los de bell nou. 5 Parlava encara d'aquests cants del
Llibre Vermell de Montserrat - remarcant les llurs característiques musicals
i puntualitzant els encerts i les falles de Dom Sunyol i de l'Ursprung -,
el professor Ludwig, els anys 1923 i I924. 6 Val a dir que qui primer va remarcar la importancia dels textos llatins d'aquest codex fou Dreves, el 1895.
el qual reprodu1a, a més, la música d'alguns d'aquests cants que ell equivocadament va transcriure coro de ritme lliure. 7 El mateix Ludwig va esmentar la música d'aquest Llibre en el Handbuch der Musikgeschichte de Guido
Adler. 8 Caldra encara tenir present els bells estudis del romanonista Hans
tiente Simone Damor, presbítero, regente scolas
cantus Sedis Valentie, fuit facturo inuentarium
de libris cant.us abtis ad docendmn scolares
in quauto (1) et alüs que in domo d icte scole
inuenti fucnmt; qne omnia debent in eadem perpetuo remauere; nec magíster uel regens scolas
easdem cmn eas dimiserit, aliquid de predictis
secum possit. aut ualeat apportare, ymmo ad
seruitimn et usum magistri et scolarium predictorum qui pro tempore fuerint ibídem perpetuo
seruentur. ·
Et. primo : deu querns del Comtí.
It.cm un quern d'antlfones.
Item tut qucrnet de proses.
Itcm uu quem de forma gran ab algtms olficis del Avent e altres.
Item altre quem de forma gran domi11ical del
olfici de missa del A ve11t.
It.em altre quern de forma maior de Santoral.
Item uns tons.
Itcm tUl quern vell d'antífones.
Itero dos banchs grans.
Item altrc banch ficat en terra.
Jtem cinch posts gra11s clavades on tenen los

libres.» (Valencia, Arxiu Capitular, sign. 3664.)
J.
Citat pcr VALI,EJO, l. c., i que dissortadament no hem pogut trobar ni al LABBEI, ni
al TEJADA, ni a l'ACUIRRE, ni al MANsr.
2. Analecta Montserratensia (1918), I, pagines Ioo-192.
3. Revista Montserratina (1910 i ss.).
4· !,luís Mrr,r,E'r, El Cant popular religi6s,
confercncia-concert. del 1912, i en el <•Concert
Históric& amb motiu del Primer Congrés d'Art
Cristia de Barcelona, octubre del 1913. Encara a la
Revista Jlfusical Catalana, 1919, XVI, p. 18 i ss.
Vegeu JI. ANCLES, Les Cantigues del rei N'Anf6s
el Savi, extret de Vida Cristiana (1927), p. 32 i s.,
nota 2.
5. O. URSPRUNG, Spanische-J(atalanische Liedkunst des r.¡. ]aJ¡rJmnderts, a la Zeitschrift fiir MW
(1921-22), IV, p. 136 i SS.
6. F. l,UDWIC, Die Quelle1' der Motetten citat,
p. 191, nota I, i 274. nota J. Sonderdruck, 7 i 39·
7· AH, 20, p. 16o i ss, i p. 256 i s. També 21,
pp. IOI i 220.
8. Edició del 1924, p. 247. i p. 292 de la
segona edició.
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Spanke, el qual recentment ha estudiat els cants del Llibre Vermell de Mont·
serrat com a document de primer ordre pel tema de la dansa religiosa. i la
música de dansa en l'Església medieval.I H. Besseler va dcscriure, situant b~
llur contingut musical, el fragment M. 853 de la Biblioteca de Catalunya9 i
el Ms. 2 de l'Orfeó Catala. 3 Són els mateixos Mss. que Ludwig havia citat
primer en l'obra suara esmentada,4 i que més tard csmenta en parlar de les
misses polifoniques del segle xrv. 5 Ludwig va repetir encara aquestes dades
en rg28 i va donar compte del M. 946 de la Biblioteca de Catalunya valent-se
de fotografíes que nosaltres li havíem enviat. 6 Altres fragmcnts que hem trobat
darrerament a Catalunya, proven bé com la música de 1' Ars nova de l'escola
d' Avinyó, fou ben conreada a Catalunya. La qücstió de la raresa de música a veus de 1' Ars nova en terres de Castella és una cosa que ens intriga
des de dies, i no sabem a que atribuir-ho. Contrasta l'escassetat d'obres així,
en terres de Castella, Valencia i altres regions hispaniques, amb els fragments que van eixint per Catalunya i que descriurem en una altra ocasió.
Malgrat que la polifonía hispanica dels segles xvr-xvn hauria estat de
més facil accés i potser de profit més immediat per nosaltres, no ens dol d'haver
passat aquests anys en recerca i estudi de la polifonía de 1' Ars antiqua i de
1' Ars nova que pugui avui trobar-se a la península. El fet d'haver-nos despertat tan tard en l'estudi de la polifonía medieval peninsular, ha estat causa que
la florida de música a veus hispanica dels segles xr-xrv hagi desaparegut quasi
per complet. Malgrat tot, el repertori que avui presentem i altres peces que
amb el temps sortiran encara, posen la Hispania medieval en un nivell mai no
somniat pels musicolegs que entre nosaltres ens precediren.

1.
Vegi's els seus estudis : Die Theorie Riberas iiber Zl'samme¡¡Juinge zwischen frühromanische/1 Strophmformen rmd andalusisch-arabischer Lyrik des Jlfittelalfers, en Volkstum tmd
K ultur der Roma11e11, III. Jahrgang, pp. 2 58 i ss.
Das Mosbttrger Graduale, en la Zeitschrift für
Romanische Philologie 1930, L, pp. 582 i ss.
Tanzmusik in der J(irche des Mittelalters, a les
Neuphilologische Mitteiltmgen (1930), XXXI, pagines 143 i ss.
2. H. BESSELER, Studien zur Musik des Mit-

telallers, a l'Arclliv fiir lllusikwissenschaft (1925),
VII, p. 200 i S.
3- Ibídem, p. 205.
4· Handbuch der 1\Jusikgeschichle, de G. ADLER
(1924). p. 236. i (1930), p. 274·
5· F. LUDWIG, Die mehrsfimmige Messe des
I4. Jahr/lt(nderts, a l'Arclliv für MW. (1925),
VII, p. 427 i SS.
6. Vegi's G1,illawne de Machaut Jl,-[usikalische
Werke. Zweiter Band. (Leipzig, 1928), p. 22*; encara ibidem, p. 32*.

LA MúSICA A VEUS DE L'<<ORDINARIUlVI>>
I DEL <<PROPRIUlVI MISSAE>> 1 ELS ORGANA DE LAS HUELGAS

Seria un estudi sobrerament intercssant, de seguir l'cvolució historica del
cant a veus dins la missa i l'ofici solemnes. Es avui prematur de poder-ne fer
un estudi complet i de conjunt. Són encara moltes les dades que manquen,
i són massa pocs els materials publicats fins al present. Des que G. Eisenring
resumía els estudis fins llavors publicats sobre la historia de la polifonía del
Proprium Missae en temps vells,l des que P. Wagner publicava la seva orientadora Geschichte der l'v.lesse en el scntit musical polifonic, 2 l'estudi de la música a veus dels temps medievals ha fct molt de camí.
Per concixer a bastament l'evolució i la riquesa d'aquesta polifonía
de l'Ordinarium i del Proprium de la missa, hom haura de llcgir els estudis
que hem esmentat de Ludwig, Handschin, Hughes, \Vagner, etc. Qui vulgui
donar-se compte del preu i del lloc historie que en l'evolució de la polifonía
sagrada representa aquest Codex de Las Huelgas, haura d'acudir també a les
fonts d'estudi citades al comens;amcnt, que no ens és possible de sintetitzar
ací com caldria.
L'Ordinarium i el Proprium de la Missa, amb tropus o sense tropus, i
els cants responsorials, són el camp que els monjas i clergues medievals trabaren
més assaonat per la practica de la música a veus. Els organa, els tropus i les
seqüencies són les tres branques de la música a veus dels temps vells. Es
cosa certa que la polifonía primitiva va !ligada amb els tropus. Es cosa sabuda que el tropus a una veu era propi del cantor solista; fixant-se en aquest
fet i en la naturalesa del discant, aquests cants polifonics dels tropus o sense
tropus foren tinguts també com a <<música solística>>.3 Es difícil i molt arriscat,
avui dia, de precisar on es va cantar el primer Kyric o el primer Alleluia
amb discant. Els exemples més vells coneguts per ara amb discant són els
1.
G. EISERL.-.G, Zttr Geschichte des mehrstimmigen Proprium 1\!issae &is um zs6o., en Veroffentlichtmgen der Gregorianisclzen Akademie zu

Freiburg (Schweiz), vn. Heft. (Düsseldorf, s. a.)
2. Geschichte der Messe (Leipzig, 1913), 1.
3· Geschichte der Messe, 1, 35·
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que presenta la lvfusica enchiriadis, potser anterior al 867 i obra potser d'un
autor irlandes, segons troballa de l'eruditíssim Handschin. 1 Els exemples d'organa que podem veure allí pertanyen als cants de l'Ofici. Guido, en el seu
Mikrologus, escrit vers 1030, clou el primer període de la música a veus que
coneixem només pels teorics. Guido, cap. r8 i r g de !'obra esmentada, parla
de l'organum i escull antífones com exemples. Ludwig va remarcar, fa
temps, que després de Guido ja es varen posar a veus els amples cants solístics de la rnissa i de l'ofici, especialment l'Alleluia i els tropus de l'Ordinarium
de la missa. 2
Els exemples més vells de 1' Alleluia a veus els proporcionen el codex de
Mila, Ambros. Ms. 17;8 els de Chartres, Bibl. Municipal 130 [148] 4 i rog, 5 ambdós del segle XI, i el de Cambridge, Corpus Christi College 473, conegut amb el
nom de Winchester Troper. 6 Alhora trobem ja tropus a veus de l'Ordinarium
de la missa, com, per exemple, a Mila i Cambridge. El volum més ríe i més
interessant amb organa, és el Winchester Troper que en duu rso. El discant
d'aquest s exemples deis Mss. citats - si exceptuem els de Mila-no poden
llegir-se coro cal per manca de diastematia suficient.
Per mica que hom es fixi, en tota aquesta música a veus de !'epoca
primitiva - segles IX-XI - 7 les veus caminen amb nota contra nota; hom pot,
per tant, servar bé el ritme lliure gregoria, tant a la meloclia preexistent, coro
també a la veu afegida com discant. Durant aquest període, la melodía donada va generalment a la part superior, i la veu inventada de bell nou va a
1. Sobre el cas de l'incipit d'una seqüencia
a dues veus, que hobem allí, veure HANDSCHIN,
Zeitschrift fúr Musikwissenschaft (1927), x, p. 8.
No hem tingut a ma la Deutsche Viertelfahrschrift
fUr Literaturwiss. und Geistergesch. v, 339 i ss.
2. Bericht über den J. Kongress der International Musikgesellschaft (Wien, 1909), p 102.
3. COUSSEMAKER, Histoire de l'Harmonie au
moyen-áge, pp. 226 i ss. Vegi's J. HANDSCHIN, Der
Organt4m-Traktat von M ontpellier, a la Festschrift
für Guido Adler (Wien, 1930), pp. so i ss., principalment p. so, nota 2. Per la cópia del segle
xm i comenc;: del XIV, existent a Berlín, theol.
lat. 4· o 261, cal veure encara E. STEL.~, Zur
F,-i¿hgescllichle der Mellrstimmigkeit , a l'Archiv
fü.r MW (1921), rn, pp. 220 i ss.
4· Paléographie Musicale, I, pl, xxrn. dóna
els cinc versets aHeluiatics de Nadal i Pasqua
que es hoben al f. so d'aquest Ms.
s. H. M. BANNISTER, Un fragment inedit de
«Discantust, a la Revue Grégorienne (I91I), I,
p. 29 i ss. R. BA.RALLI en feia encara una recensió a la Rassegna Gregoriana (19n). x, col. 151.
6. Publicat per W . H. FRERE en el vol. vrn

Biblioteca de Catalunya

de H. B radshaw (1894). on dóna el text i algunes
reproduccions amb la música original.
¡. Tinguem en compte que encara que del
repertori antic del cant amb música a veus
dins el temple només hagim conservat exemples
que arriben al segle IX, la documentació sobre
la practica de la música a veus puja més avall.
Vegi's J. HANDSCHIN, Zur Gescllichte de Lehre
vom Organum, en la ZfMW esmentada (1925-26),
VID, p. 321 i ss. La hipótesi de P. WAGNER, sobre
el significat del mot paraphonista, exposada en
el seu article Ober die Anfiinge des mehrstimmigen
Gesanges, a la ZfMW, IX, p. 2 i ss.• no va tenir
acolliment franc pels historiadors de la m(tSica.
Vegeu Kathi MEVER, ibídem, p. 123 i s. Sobretot,
HANDSCHIN, ibidem, p. 136 i ss., aixi com les
r~pliques de WAGNER, ibidem, pp. 124 i 134.
Encara A. GASTOUÉ refutava els punts de vista
que Wagner havia exposat sobre La Paraphonie,
en la Revue de Musicologie (1928), XII, p. 15 i ss.;
a la mateixa revista, pp. 61 i ss., P. WAGNER
retorna al seu punt de vista exposat primer, i
referma la seva teoría en el Kirchenmusikalisches
jahrbuch del 1931, p . 7, nota.
13
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la part inferior. De tots els :Mss. coneguts fins ara amb organa deis temps primitius, el tractat de Mlla que esmentarem tot seguit és el primer que posa
organa amb la melodia gregoriana preexistent a la part inferior, i el discant
inventat a la part superior; encara hom hi remarca creuaments de veus que
són purament de pas.1 Al final d'aquest període, passa ja que la veu preexistent va a la part inferior, i així dura fins als segles XIII i XIV. Huelgas, com
el Calixtinus de Compostela i tots els exemples d' organa que hem vist en el
Mss. hispanics, sempre duen la melodía gregoriana a la veu inferior. Com notava Handschin, durant aquest període primitiu, ja es consoliden els tres
tipus de moviment en les veus : el moviment paral·lel, el moviment contrari
i el moviment oblic. 2
Pel que fa a l' Ordinarium Missae, recordem que el codex més ríe deis
temps vells és el Winchester Troper del Corpus Christi College de Cambridge,
de finals del segle XL La publicació i l'estudi que d'ell en va fer el seu editor,
W. H. Frere, no donava pas prou clarícia pel que fa a la música allí continguda. Fou Ludwig qui primer el va estudiar com cal al Congres de Viena del
1909. Allí es troben dotze Kyrie a dues veus, dels quals només quatre són
tropats; tarnbé vuit Gloria, encara a dues veus; cinquanta-quatre Alleluia i dinou
Tractus, etc. Dissortadament aquestes cornposicions van escrites amb neumes,
sense la diastematia suficient i sense cbdexs posteriors que orientin pera poder
transcriure justament el discant. Cal només fixar-se en les reproduccions que
x. Recentment, J. HA...'IDSCHL.'<', que tan tes
troballes fa en la qüestió de la polifonia primitiva
i que sovint ens dóna tan belles sorpreses, adhuc
en el camp de la lírica musical de les seqüencies
prc-Notker, ha fet llum nova sobre aquest punt
del moviment de les veus en els organa de l'epoca
antiga. A propósit d'un breu tractat d'Organum
que ell va descobrir en 1928 a Montpellier, Fac.
de Méd. H. 384, de retoro de Barcelona en viatge
d'estudi de les petites mostres que nosaltres
guardem en fotocopia a la Biblioteca de Catalunya, estudia de bell nou aquesta qüestió. Precisament els exemples d'organum que dóna el
susdit tractat de Montpellier copiat al migdia de
Frans:a al segle XII, junt amb el tDialogus Odonist
i el «1ficrologus• de Guido, posen la veu preexistent també a la part inferior; en canvi, el tCA-1:
sembla significar que la veu donada pot anar
tant a la part superior com a la part inferior.
Posat aixó, ell sintetitza així el cas de les Yeus
e.n els organa primítius : Guido, a la primera
meitat del segle XI, encara tracta la melodía donada com a veu superior, peró permet, ocasionalment, que hi hagin creuaments de veus. Johannes
Cotto, de finals del segle XI, resta indiferent en

aquest punt : si la melodía donada acaba a la
part inferior, el discant fineix a l'octava superior;
si aquella acaba a dalt, el discant fineix a !'octava inferior; si al mig, llavors ambdues veus fineixen a l'uníson. Les composicions de Chartres 109, escrites vers noo, posen la melodía
donada preferentment ·a la part inferior, peró
deixen fors:a creuaments de veus. E l tractat de
Mila, limita aquests creuaments. En els monuments musicals servats del segle XII, la melodía
donada va sistematicament a la part inferior, si bé
hom hi troba excepcions. (Vegi's HANDSCHIN, Der
Organum Traklatvotl Montpellier, a la Festschrift
für Guido Adler (Wien, 1930), p. 52.
2. Schweizerisches ]ahrbuch (1927), p. q. Val
a dir que WOOLDRIDGE, en parlar del Winchesler
Troper, que el feia datar del 108o, ja havia escrit
en 1901 cUnfortunately the musíc is noted in
neumes, without stave or clef, a circumstance
which renders an exact translation in full impossible; but the ~:Is. is useful notwithstanding
for our present purpose, since the parallell, oblique, and contrary movements can al1 be perfectly
discemed in it.. .t . Cf. The Oxford Hist,o,y oj
Music (Oxford, 1901), I, p . 75·
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en l'edició del text d'aquest codex donava W. H: Frere i més tard Wooldridge,l el qual n'havia parlat en r9or. 2 :E:s el codex preat que Ludwig estudiava encara en el seu Repertorium del I9I08 i en 1924 i 1930. 4 P. Wagner,
en 1913, va resumir encara les dades més sortints d'aquest Ms. ,6 sobre el qual
poca cosa afegia H. V. Hughes en la mateixa epoca. 6
Així com en el cas deis tropus i seqüencies deis 1\'Iss. gregorians existents entre nosaltres hem trobat la relació estreta que en aquesta branca de
la poesía i música litúrgica tenien els monestirs de Ripoll, de Sant J oan de
la Penya i de San Millan amb el monestir de Moissac, de St. Martial i altres
monestirs del migdia de Fran9a, també la trobem entre el Winchest er angles d'una
banda i els monestirs de Fleury sur Loire i St. Magloire de l'altra. Aixo fa
suposar, també, que aquests organa de Winchester passarien igualment de
Fran~ cap a l'Anglaterra. I encara que de Fran~ tinguem poca polifonía
d'aquesta epoca per poder comparar, els pocs exemples que es coneixen fins avui
donen ja idea prou exacta del camí que farien aquestes composicions a veus:
així, a més deis exemples esmentats de Chartres, tenim les nou composicions
responsorials a dues veus procedents de Fleury, ara a Roma, Vatic. Reg. 592 i
l'altre també al Vatic. Reg. 586, que dóna tres graduals a dues veus. Tots
aquests exemples ben melismatics, tan en la part gregoriana com en la part
del discant, segueixen nota contra nota i amb el ritme lliure que pot servar-se
en ambdues veus. 7 Encara segueix aquesta mateixa tendencia dels organa de
finals del segle XI i comen9 del xn, un altre fragment trobat al Ms. 603
de la Bibl. capitolar de Lucca. 6 Aquí les notes caminen ben iguals, deixant de
banda alguna que altra vegada que el discant posa dues notes que corresponen a una de la melodía gregoriana.
Pels monuments musicals arribats fins ara, sembla clar que el cantar-se ·
tot l'Ordinari de la missa amb música a veus, fou practica relativament tardana. Per trobar una ·missa així, hem de baixar ja al segle XIV. El codex de
Las Huelgas és un deis casos més antics en presentar-nos un Ordinarium Missae
a veus quasi complet : Kyrie, Gloria, Sanctus i Agnus. El Credo, també amb
polifonía, s'hi introduiria més tard, puix que veiem que a Las Huelgas, al final
del Ms., hom encabeix un Credo a tres veus, ja amb l'estil de 1' Ars nova; Credo
I. H. E. WOOLDRIDGE, Early English Harmony from the zzth to the zst!l century, I, en The
Plainsong and Mediaeval Music Society (1907),
pl. 2-6.
.
2, The OxfOYd HistOYy of Mt~íc, I, p. 75 i s.
3· Repertorium Organonm,, I, p. 268 i s.
4· Handbuch der Musikgeschichte, de G. ADI.ER, pp. 143 i 173, respectivament.
5· Geschichte de1' Messe, I, p. 30.

6. Early English Harmony esmentada (1913),
p. 3·
7· Vegi's l'AUeluia de Chartres, que publica
LUDWIG, al Handbuch 2 esmentat, p. 175.
8. R. BARALI.I, Un frammento inedito di tdiscantus•. a la Rassegna Gregoriana (1912), ::a,
col. 5 i ss. A veure, encara, H. 11. B~'IS'!ER,
U?J fragment i?,edit de «Disca1ltl~t, a la Revue
GregOYiemze (19II}, I, p. 29 i ss.
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que, com veurem en el seu lloc, es coneixia ja pel Ms. de T ournai i pel Ms. de
la catedral d' Apt; mostra que, fins ara, és la més vella de les conegudes d'un
Credo amb música a veus.
E l Kyrie més antic a dues veus, que de moment s'ha pogut transcriure,
és el que dóna el tractat de teoría musical de l'Organum, de finals del segle XI
i comen<; del XII, que Danjou i Morelot descobriren a Mila i que Coussemaker
va publicar en r852. Els exemples d'organa que dóna aquest Ms., i, per tant,
també el Kyrie en qüestió, són també de procedencia-francesa.1 Aquest Kyrie
Cunctipotens el donem al n. 0 r de les composicions de Hu . Ell aclareix prou
<;o que acabem de dir sobre les característiques musicals i rítmiques d'aquests
t ropus prirnitius de 1' Ordin-ariu.m Missae.
Els Et in terra polifonics de 1' Ars antigua arribats fins a nosaltres escassegen molt. El Winchester Troper, com a cas excepcional, en dóna vuit, amb
tropus a dues veus. wl f. I95' presenta el Per precem piissimam, també a dues
veus. Hughes, en Worcester i11ediaeval Harmony, pp. 37-40, dóna un Et in
terra a tres veus, sense tropus, de la Worcester Cathedral, Additional, 68, XIX,
b i e, del segle XIII, al n. 0 3, p. 39· Ludwig, en el Repertorium, p. 270, parla
del Et in terra amb el tropus marial Spiritus et alme, que veurem també a Las
Huelgas a tres veus, del repertori angles perdut, i que es coneix avui només
per una taula-índex del Ms. conservada en el codex del British Museum
Harl. 978. A aquestes versions podem afegir la de Burgos, a tres veus, trobada recentment a la parroquia de Sant Esteve. Fora aquests Et in terra que
acabem de citar, de mornent no en coneixem cap més d'aquell temps. I tinguem present, encara, que aquests Et in terra tropats duen només polifonía
als fragments (sis o menys) que van amb tropus.
Als exemples d'organa esrnentats en les pp. 97 i ss., segueixen cronologicament els organa de St. Martial de Limoges, que apareixen molt més perfeccionats
que els anteriors. Aquests abracen una mica del s. XI i van fins a mitjans del xn.
Es conserven a la B. N. de París, lat. rr39, 3719, 3549, i Londres, B. M.,
Add. 3688r. Són seqüencies, tropus i Benedicamus, tropats o no, a dues veus;
aquests organa van ja amb text rítmic. Allí trobem que la veu afegida que fa de
discant, és molt ornada de melismes, més o rnenys llargs, darnunt la melodía gregoriana fonamental, que sovint. camina amb llargs punts organals. Es compren
1. Quant al tiactat de Mila, tinguem present
que fins ara hom sabia només que el director de
!'Ambrosiana de Mila l'havia adquirit a Avinyó,
a comen~ament del segle xvu. Hom no sabia res
de la procedencia del códex abans que aquest
hagués anat a parar a les mans del jurisconsult
Antonius Conti, quan el director susdit el va adquirir a Avinyó. HANDSCHIN ha pogut llegir

unes lletres afegides al foli I del Ms. als segles xvAquestes lletres diuen simplement : «Pro collegio Laudunensh; ~o vol dir que aquest códex
havia pertangut a la catedral de Laon. Encara
afegeix Handschin que el susdit códex qe Mila,
no puja més amunt del segle XII. Vegi's l'estudi
de Handschin citat suara, a la Festschrift für
Guido Adler, p. so, nota 2.
XVI.
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bé que la veu gregoriana no pugui ja servar el seu ritme propi, donat que sovint s'ha d'estiragassar molt, per mor d'avenir-se ambla veu superior. Així com
a l'epoca primitiva les composicions transcrivibles no poden dur barres de compas, el mateix hem de dir en el cas dels organa de St. Martial. Clar que la veu
gregoriana, adhuc sense barres de compas, resulta destrossada; pero ho compensa
el ritme lliurc de la veu novella que, bo i fent discant, canta polida talment
com si passés a ésser la veu gregoriana. Malgrat 90 que acabem d'anotar,
segons com sigui el caracter de la composició que es canta, el compositor
d'aquest període no va tenir pas escrúpol d'escriure passatges o fins composicions senceres on la veu afegida es pogués moure més o menys alhora amb
el moviment de la veu inferior ja preexistent.
Junt amb els organa de St. Martial, hem de posar-hi els exemples d'organa del codex Calixtinus de Compostela, els quals serven en tot un estíl
semblant. A la pagina 62 i ss. hem donat ja la taula dels organa que se
serven en aquest Ms., als quals hem d'aplicar <;o que acabem d'exposar sobre
llur estil musical. En el volum 111, n.o• I i 39 donem el Kyrie Cunctipotens i
un Benedicamus d'aquest Ms., els quals donen idea justa d'aquest repertori.l
Tot passant, recordem en aquest grup, els exemples d'organa que ofrena l'autor
anonim del tractat de discant que es troba a Roma, Vatic., Ottob. lat. 3025,
ja del segle XIII, amb la veu principal sempre encara a la part inferior. 2
Després del fons polifonic de St. Martíal i de Compostela, hem de baíxar
ja al repertori que ens ha llegat l'escola de Notre-Dame de París. El seu primer
gran mestre conegut per nosaltres fou Leonin, el qual va escriure amb discant
un bell rengle de melodies gregorianes del Proprium de la missa i de l'Ofíci,
seguint el calendari litúrgic. Aquest cicle de melodies gregorianes amb polifonía,
hom el va batejar amb el nom de Magnus Líber organi de Gradali et de Antiphonario. Les melodies gregorianes que ell va triar com a base fonamental, unes són
melismatiques en altíssim grau, altres ho són en menys escala. Es clar que els
elements musicals ací emprats no són inventats directament pel gran organista
de París, sinó que molta cosa esdevé per evolució natural dels organa de
St. Martial. Deiem que aquests s'havien de deixar amb ritme lliure en el
discant, i amb moviment més o menys llarg el de la melodía fonamental, per
quan la notació no assenyalava cap mesura ni cap ritme determinats; només
1.
LUDWIG dóna tres exemples de Limoges
al Handbuch, de l'ADI.ER, p. 178 i s. També
HM.'DSCBIN, Die mittelalterlichen Aufliihrungen in
Zürich, Bern tmd Basel, a la ZfMW, x, pagi·
na 13 i ss., on transcriu un Benedicamt4S de
Nadal amb tropus a dues veus del :\Is. de París,
lat. 1139, que és el Ms. més antic, -amb polifonía
de Limoges.
2. Aquest preciós tractat, amb un bell rengle

de petits exemples per a l'ensenyament de com
poden moure's les veus per tal que el discant
sigui segons llei, i amb uns exemples d'Alleluia
i responsoris amb discant, havia passat desapercebut. Fou BAN~'ISTER qui el va donar a coneixer
en 2\1onumenll Vaticani di Paleografia Musicale
Latina, del 1913, 1, pp. 156 i 199, i n, pi. 99,
amb un facsímil. Esperem amb viu inter~s l'estudi que ens en té promes el Prof. Ficker.
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pel ritme del vers podia algunes vegades deduir-se el ritme de la música. Ara,
amb l'escola de París, encara que les composicions arribin amb notació quadrada, que sovint no dóna cap idea del ritme, altres vegades vénen ja amb
notes agrupades sistematicament en grups, els quals assenyalen, pero no sempre
prou dar, el ritme a seguir. Leonin, en el seu Magnus Liber organi, havia
deixat que la melodía superior melismatica és mogués encara amb valors iguals
seguint el sistema rítmic de St. Martial. L'evolució suprema de la polifonía
medieval es verifica a París vers el 1200, per obra de Perotinus Magnus, el
successor de Leonin en el mestratge de Notre-Dame. Es amb Perotin que
trobem ja sovintment un ritme definit en els melismes que arriben ajuntats
sistematicament amb grups. Així com Leonin escrivia a dues veus, ara Perotin
ja ho fa a tres i a quatre. Perotin és, pel comenc;ament del segle XIII, <;o que
G. Machaut fou pels mitjans del XIV, <;o que Bach fou per la primera meitat
del XVIII.
El gran repertori de Notre-Dame, contingut especialment en els Mss.
de W1 , Flo, Ma, i W~, abarca obres polifoniques del propi de la missa i
de 1' ofici que no cal detallar ací.l N o es veu dar si alguns deis Benedicamus
Domino a tres veus d'aquest repertori, com, per exemple, el n.o 144 de la collecció de Las Huelgas, es cantaven a la missa o bé a l'ofici, després de Vespres
per exemple. En el volum III, n.s 83, 88, 90, 93, 95, 98, rr4, 122, 126, r28, 131,
hom trabara un bell rengle de clausulae transcrites del repertori d'organa de
Notre-Dame. A més d'aquests petits organa coneguts amb el nom de clausulae,
donem encara un tanteig de transcripció del Gr. Propter 'Veritatem del W1 •2
Després del repertori de Notre-Dame, hem de baixar ja a mitjans del
segle XIII per trobar altres composicions a veus per l'Ordinarium de la missa.
El fascide onze de W11 conté quaranta set obres de misses marianes, a dues
veus, d'aquest temps; entre aquestes trobem set Kyries tropats, un Gloria,
quatre Sanctus i tres Agnus, també amb tropus, i a dues veus. El Ms. r de
l'Orfeó Catala que hem descrit més amunt, amb repertori semblant al fascicle
citat de 'V11 i del mateix temps, conté un tropus d'ofertori, a dues; cinc Sanctus
x. Per la descripció i l'ana.Iisi crític d'aquests
Mss., vegeu LUDWIG, Repertorium Organorum recentioris et Motetorum vetttstissimi stili, obra fonamental per aquests estudis, a la qual haurcm
d'acudir per situar la majoria d'obres contingudes
al Códex de Las Huelgas.
2.
Els organa melismatics així, del fons servat
de l'Escola de París, són molt difícils de transcriure segons llei. Com a obres publicarles darrerament deis organa de Notre-Dame, >egeu LUDWIG,
1Y!usik des Mittelalters in der Badischen Kunsthalle Karlsruhe 24-26. September, zg22, a la ZfMW

(1922), v, p. 434 i ss. També HANDsCHIN, ZjMW
(1924-25), vn, p. 386 i s.; ZfMW (1927-28), X,
p. 15 i ss., i en el scu estudi Zur Frage der melodischen Paraphrasierung im Mittelalter, ibidem,
p. 513 i ss. Encara ell mateix al Archiv für Musillwissenschaft (1925), vn, p. t6I i ss. Les transcripcions d'A. GAS'l'OUÉ, a la Tribune de St. Gervais,
xvn, p. 4, i ibídem (1929), xxv, "upl. n.o 6, són
fors:a ad libitum. Yegi's encara les al tres que dóna
en el seu Concert vocal historil¡ue i en la Collection des maUres polypllonistes du xue au xve siecle.
París [1930).
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tropats, també a dues; un Agnus tropat, a dues, i un altre, també amb tropus,
a tres, i cinc proses a dues veus. El Troparium de Tortosa, també del segle XIII ,
conté només un Sanctus, a dues veus, amb tropus, d'estil semblant. Com a
models d'aquest repertori, anterior potser de quaranta o cinquanta anys al de
Las Huelgas, en donem exemples als n.os r, rz, I5 i 23 del volum de transcripcions. Huelgas fa el discant a.mb melismes més florits que els d'aquesta epoca; no
arriba, pero, ni de molt, a la riquesa i a la finor de la coHecció de St. Martial
i de Compostela; són melismes ja decadents i sovint afegits més tardanarnent.
Hero dit ja que Anglaterra fou, després de Fran<;a, la nació que roés
es va distingir en el conreu de la música a veus els segles XI-XIII. Pel testimoni
de 1' Anoniro I V de Cousseroaker (Scriptores I, 344), sabem que <<in Anglia)>
excel·lien els <<Boni cantores)>; cantors que tanmateix, afegeix, <<valde deliciose
canebant». Ludwig es dolía, en rgiO, de la perdua d'un repertori angles d'organa, conductus i motets llatins de procedencia anglesa, conegut noroés per
la taula d'obres en el Brit. Mus. Harl. 978. Se'n dolia més, per tractar-se
d'unes obres polifoniques que comprenien tropus de Regnum i d'alleluia que
ara boro no en coneixia cap. 1 En canvi, en r923, ell mateix anunciava, amb
joia, diferents fragroents dels segles XIII-XV, amb polifonía així de repertori
angles, conserva~s a la Bibl. de la Catedral de Worcester. Aquests fragroents
enriqueixen, dones, de bell nou, el fons de música polifonica de 1' Ars antiqua
per l'Ordinarium Missae arob Kyrie tropats, Gradual, alleluia arob tropus,
el Regnum, Sanctus tropats i arob diferents rootets. Allí mateix encara Ludwig
donava a coneixer un fragment de sis fulles del segle XIV, servades a Oxford
Magdl. Coll. roo, i un altre de vuit fulles, servat a Oxford Bodl. E Mus. 7,
tarobé del segle XIV, els quals fan que les deixalles antigues de la música a
veus, de l'església anglesa, siguin cada dia més d'admirar. 2
Arribant al segle XIV, trobem ja moltes composicions de l'Ordinarium
i del Proprium de la missa escampades en diferents Mss. A Huelgas trobem
només composicions a veus per a la rnissa; encara que alguns Benedicamus
els podríem considerar també per a l'ofici. De les quaranta-set obres que Hu
presenta d'aquest genere, quaranta-dues pertanyen a l'Ordinari, les restants
són del Proprium de la rnissa. L'estil d'aquestes obres de Hu cau de ple ja
al repertori de comen<; del segle XIV. Coro veurero més avall, les obres del
Proprium Mis.~ae. tal com les presenta el repertori de Hu, donen un color ben
pal·lid de <;O que eren els organa de Notre-Dame. Així com Hu conserva algun
conductus amb la puresa de l'escola de París, se n'allunya forya en els organa.
El Ms. d'Engelberg 3r4, escrit en r372, conté trenta coroposicions a
veus; són Kyries amb tropus, dos Sanctus tropats, un Agnus arob tropus, dos
1.

z.

LUDWIG, Repertcrium, p. 271.
LUDWIG, Die Quellen der Motetten altesten

Stils, a l'Archiv Z/MW (1923), V, p. 191, i Sonderdruck, p. 7·
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Benedicamus també amb tropus i altres dos sense, t ots a dues vens. Es cosa
xocant c;o que passa en aquest Ms. : ell posa la melodía a la veu superior com hem
vist que era usanc;a de la practica antiga. 1 El Ms. de Londres, B. M. Add. 27630,
procedent de St. Blasien, i que Gerbert havia estudiat allí, conté setenta nou
composicions, a. veus, de les quals Gerbert en va publicar quinze. 2 Aquests
organa, encara que arribin en un Ms. del segle xv, segueixen l'estil dels altres
del Ms. citat anteriorment; 3 aquesta practica de posar la veu gregoriana a la
veu superior és usanc;a ben alemanya, segons ensenyen els Mss.
D'altres Mss. que contenen Kyrie, Sanctus, Benedicamus, etc., amb
música a veus, amb tropus o sense, entre altres que podríem retreure, per
abreujar citem només els següents : Munic, Staatsbibliothek lat. 5539, deis
·segles XIV-XV que Ludwig cita com a Mü C,4 . amb diferents obres així barrejades amb els motets. Són interessants Innsbruck , Universitat Bibl. Ms. 457 del
segle XIV, amb quinze composicions, a dues veus, de la missa i de l'ofici,5 Munic,
Staatsbibliothek lat. rr764, Breslau, Univers. Bibl. 1, n. 0 446; Berlín, Preuss.
Staatsbibl. Cod. germ. 190 i ibídem lVIus. ms. 40580. 6 També Munic, Staatsbibl.
la t. 6419 i la t. 23286. 7 Encara a Karlsruhe, St. Pe ter Pm r6 8 i el Gradual de
Moosburg del 1360 servat a la Bibl. de la Fniversitat de Munic 157,9 etc.
Sobre el text dels tropus tenim avui publicacions excel-lents; en canvi,
quant a la música, poca cosa s'ha publicat fins ara. L'obra de Leon Gautier
continua esscnt avui per avui l'obra classica; ell va saber encetar aquest estudi
i va assolir !'aportar idees clares a la qüestió del text literari dels tropus. En
la seva obra Les tropes del 188610 hom trobara resumit el seu treball d'anys
llargs de recerca que avui tanta de llum dóna encara. Cal recordar també el
nom d'A. R einers, el qual ja en 1884 havia publicat la seva obra dedicada
també a l'cstudi dels tropus. u No cal dir com cnriquia la bibliografía d'aquest
[ LUDWIG, Die rnehrstimmige Werke der
Handschrift Engelberg 3r4, al Kirchenmusikalisches ]ahrbuch (1908), XXI, p. 48 i ss. També al
Die Qttellen der Motetten, pp. 303 i 68. Més recentment, J. HANDSCBIN, Angelomontana polyphonica, al Schweizerisches J ahrbuch für Musikwissenschaft (1928), m, p. 64 i ss., estudia més
en detall aquest i altres Mss., dels quals en transcriu diferents exen1ples.
2 . GERBERT, De cantu et musica sacra, 1774.
3· En dóna una descripció detallada, LUDWIG,
Die Quellen citat., pp. 301 i 66, que l'assenyala
com Lo D. Cf. HANDSCBIN, Schweizerisches Jahrbuch esmentat, p. 67.
4· Die Quellen, pp 304 i 69, respectivament.
5· J. WOLF, Handbuch der Notationskt,nde
(Leipzig, 1913), I, p. 214 i s. LUDWIG, Die Quellen,
302 i 67. Encara J. WOLF, Eine neue Quelle zur

mehrstimmigen kirchlichen Praxis des I4. bis rs.
Jahrh., en Fetschrift Peter Wagner zum 6o. Gebtwslag gewidmet (Leipzig, 1926), p. 222 i ss.
6
J. WOLF, en la Festschrift suara citada,
parla d'aquests cinc Mss. que acabem d'esmentar.
1· D'aquest darrer 1\'Is., DREVES, GregoriusBlatt (1888), p. 49, en va publicar el Kyrie Magnae
Deus potentiae, a dues veus.
8. WACI\'ER, Archiv fl\1W (1924), VI, p. 54 i S.
9· DRE\"ES, l. c., va publicar d'aquest Ms.,
el Kyrie 1\ifagnae Deus potentiae, amb versió diferenl de la de Munic susdita, també a dues
veus.
10. L. GAUTIER, H isto re de la Poésie liturgique ~u moyen age. Les Tropes, París, 1886.
11. Ao. REINERS, Die Tropen-Prosen P rajations Gesange des feierlichen H ochamtes im 11ifittelaller. Luxembourg, Harn, 1884.
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repertori la publicació de W. H. Frere, avui encara indispensable.1 Malgrat
que, segons Blume, l'edició no fos prou acurada, Déu n'hi do dels materials que
ofrenava l'autor del Repertorium Hymnologicum, amb els volums de la seva
Bibliotheque Liturgique. 2 Sobretot, pero, 1' obra mestra i !'arsenal ric per 1' estudi i la comparació dels tropus de Huelgas, la tenim en els volums 47 i 49
de l'Analecta hymnica, publicats pel P. Blume en 1905 i r9o6. La introducció
que hi escriu dóna idea precisa i ben certera sobre el fet deis tropus; ambdós
volums ofrenen un ample repertori de textos sobre 1' Ordinarium i el Proprium
Missae. Llastima que no hagim pogut tenir a ma encara l'altre volum sobre
els tropus de Benedicamus, que de tants anys hom espera. L'aportació recent
de l'iHustre H . Spankc es fa interessant adhuc en aquest punt, i confiero que
amb els anys fara arribar molt enlla la qüestió deis tropus medicvals.3
Quant a la música dels tropus de 1' Ordinarittm Missae, fora del camp
gregorianista amb els estudis de Dom J. Pothier i del seu deixeble Dom
Lucien David a la Revue du Chant Grégorien, d'alguns treballs de 1' A. Gastoué i sobretot dels estudis de P. Wagner, 4 no s'ha fet gaire cosa. Hom troba
diferents me1odies d'aquests tropus al Récueil de 32 Chants religieux extraits
d'un Ms. du xz siecle, de Raillárd; a les Variae preces, de Solesmes; a 1' Office
de Pierre de Corbeil, de H. Villetard, del 1907; encara algunes enresten escampades 9a i lla dins les publicacions gregorianes i de música religiosa. Quant a
1' estudi del cant dels tropus en la relació que ells tenen amb la polifonía,
a més del nom de Wagner, hem de recordar sobre tots el nom de F. Ludwig
i de J. Handschin. E s veritat que amb la publicació del Kyriale R omanum
hom va aportar una riquesa de melodies del Kyrie eleison que en els codexs
medievals generalment apareixen enriquits amb el text del tropus aplicat;
pero deixant de banda aquest repertori de melodies deis tropus de Kyrie, les
restants melodies dels tropus de Gloria, Sanctus, Agnus, Ite missa est i Benedicamus Domino, resten per ara ben poc conegudes. I és ben de doldre
donat que les melodies dels tropus - principalment les del Sanctus, Agnus,
Itc missa est i Benedicamus - ofrenen bellcses insospitades de tonades boniques i traspuen un fons popular deliciós. I si la música deis tropus a una veu
de 1' Ordinarium JYiissae resta tan desconeguda, ja no diem res de la música
dels tropus del Propriu:m Missae, que resta totalment inedita fins avui. Fins
al present són pocs també els musicolegs que s'hagin dedicat a l'estudi de la
r. W. H. FRERE, Tlle Winchester-Troper, a
l'Henry Bradshow Society (London, 1894), vm.
2. U. CE!EVALIER, Biblioth~que Liturgique.
De la serie de volums interessen especialment
cls u, \', vn, \'m, etc.
3. \'egi's especialment SI. Murtial-Siudien.
Ein Beitrag zur frühromanischen Metrik, a la
Bablioteca de Catalunya

Zeitschrift für franzosische Sprache und Literatur
(1930), LIV, pp. 282 Í SS.
1· Einfilhmng in die gregorianischen Melodien, rn, pp. 502 i ss. També Geschichte der Messe,
que hem citat més amunt, i altres exen1ples a la
Musica. Divina de Viena, al Kirchenmusikalisches
] ahrbuch, etc.
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música a veus dels tropus medievals de 1' Ordinarium Missae; no cal remarcar
el poc que tenim publicat en aquest sentit. La qüestió del ritme musical de la
polifonía d'aquests tropus no esta pas resolta encara.

ELS ÜRGANA DE LAS HUELGAS

En publicar, dones, aquesta rica part del recull de Huelgas, posem a
l'abast dels historiadors de la música un petit repertori hispanic que dóna una
idea de 90 que fou la música medieval de l'Ordinarium Missae dins els temples
peninsulars. Huelgas presenta aquests cants generalment amb notació qua. drada. En aquest cas, per cercar el ritme adequat a la pe9a, hem mirat d'anar
alhora amb la metrica del text, fent que text i música es fusionessin. Quan
el codex castella copia aquests tropus amb notació quadrada, aixo vol dir ja
que el copista no volia el ritme ternari, i en aquest cas hem adoptat el ritme
binari o bé ho hem deixat lliurement segons fossin les exigencíes del text que
allí es cantava. A cada una de les peces donem, si cal, detalls més amples aplicats a cada cas que es presentava.
Els tropus que pertanyen a les parts cantades de la missa són coneguts
amb el nom de Tropi Graduales, donat que el Graduale abra9a els cants que
entren dins la missa cantada; els que pertoquen al breviari, o millor a 1' Antiphonale, i es relacionen, per tant, amb els cants de l'Ofici, són coneguts amb
el nom de Tropi Antiphonales. Dcls primers uns van amb l'Ordinari, altres
amb el Propri de la missa. El codex de Huelgas presenta només tropus del
Graduale, i encara només tropus de l'Ordinarium Missae. Val a dir, pero, que
alguns dels tropus de Benedicamus serien segurament usats per 1' ofici, com
en el cant de Vespres o Laudes, per exemple. De Gloria en dóna només un
exemple i del tropus Regnum (anexe al Gloria) no n'ofrena cap; de tropus de
«l te rnissa est» tampoc en duu cap mostra.
Fets aquests aclariments, en presentar avui la transcripció dels tropus
del codex del monestir del Cister de Castella, ens veiem obligats a parlar una
mica del fet dels tropus de l'Ordinarium Missae dins la península iberica. Fora de
Dreves i Blume1 - als quals havia precedit el pare Villanueva2 - i recentment
una mica el pare Ferreres, 3 entre nosaltres hom havia oblidat del tot el cas dels
tropus de l'Ordinarium i del Proprium Missae. Els tals tropus foren ben amats
pels monestirs i temples peninsulars dels segles X-XVI; ho demostren els pocs
Troparis-Prosaris servats de Ripoll, de San Millan de la Cogolla, de Sant Joan
Analecta hymnica, vol. 47 i .:¡9.
Viage liteYario i els seus manuscrits servats a !'Academia de la Historia de Madrid, i
r.

2.

dels quals parlem a les pagines 159 i següent.
3· Historia del Misal Romano, Barcelona,
any 1929.
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de la Penya, de Girona, Vic, Tortosa, de Toledo, Madrid, etc. Aquests troparis es presenten sempre amb música a una veu; els pocs exemples arribats amb
polifonía els hem descrit suara. El codex de Huelgas, el de l'Orfeó Catala i el
fragment de Sant Esteve de Burgos, amb els tropus sistematicament amb
música a veus, són una excepció. Cal no oblidar que el cant dels tropus de
l'Ordinarium Missae entre nosaltres va perdurar fins al moment de llur abolició en el segle xvr. Huelgas presenta alguns tropus que només apareixen en
codexs peninsulars i en altres del migdia de Franc;a. Aixo ens diu tot d'una
]a relació litúrgico-musical que guardarien els monestirs peninsulars amb els
del sud de Franc;a. Cal remarcar, encara, que San Millan es presenta com el
més antic centre que cns ha estat servat amb repertori de tropus; repertori que
trobem primer a San Millan, segueix després St. Martial i Moissac, Ripoll, Vic,
Girona, Tortosa i Huelgas. Encara perduren en altres troparis del segle XV
de Girona i de Barceiona i apareixen en missals impresos del segle XVI d'arreu
de la península. D'entre els tropus de l'Ordinarium Missae, els del Kyrie i Gloria
veiem com entre nosaltres es practicaren fins al segle xvi; especialment pels
Benedicamus amb t ropus, els exemples isolats que hom troba arreu de la península demost ren l'estimació gran que hom els va tenir fins que va arribar
l'abolició total amb el Concili de T rento. Entre els nostres cantorals litúrgics
de tots els temps, hom troba una abundor grossa de Verbeta. Es conegut com
la Verbeta pertany als tropus dels responsoris de maitines i sovint canten
talment com seqüencies populars. Coneixem un bell rengle de manuscrits catalans - des del segle XI al xv - amb repertori ric de Verbeta, que esperen
estudi musical i literari.
En el capítol següent, en parlar de les seqüencies, citem de passada els
reculls principals que hem servat fins al present com a provinents de la península; allí remarquem la desil·lusió grossa que ens ha produi:t el fet de la manca
de Troparis-Prosaris castellans. La manca de Troparis no vol pas dir que els
temples castellans no haguessin practicat els tropus; el fet de la litúrgia visigOtico-mossarabiga amb aquells textos amples- talment com a comentaris de
textos litúrgics -, amb aquelles Preces i P.1iserationes tan riques, són una prova a
priori de com els clergues castellans estirnarien el conreu dels tropus dins llurs
temples. La manca actual de Troparis castellans és senzillament una conseqüencia de l'oblit inqualificable en que han viscut els codexs litúrgics dels
temples peninsu]ars. Nosaltres no arribem a resignar-nos que tots aquests
Troparis-Prosaris de Castella, de Portugal, com altres de Catalunya, siguin
perduts; amb el temps veurem com alguns es conserven encara en biblioteques
estrangeres, on són classificats com de procedencia no hispanica; confiem encara que amb els dies eixiran noves troballes dels diferents indrets de la península.
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Mirant la taula dels Mss. hispanics que hem pogut consultar fins ara,
hom podra convencer-se com Catalunya i Aragó guanyen Castella en el fet
dels Troparis peninsulars conservats. Tinguem en compte que el GradualeTroparium de San Millan de la Cogolla, avui servat a 1' Academia de la Historia de Madrid, fons San Millan, 51, segle XI, que és el més vell deis conservats a la península, conté pocs tropus de Kyrie, Gloria, Sanctus i Agnus; el
COdex del segle XII, de Madrid, B. N. Mss. 19421 (a. C. 88) - com veurem en
el capítol següent i ho hem vist abans - segons Misset i Weale és un Troparium que prevé de Catania; el Liber cantus chori del segle XII de Madrid, B. N.
Mss. C. 132, és un Graduale-Troparium de Rouen, segons uns, i de Palermo, segens altres; el Codex Mss. 289 (a. 153) de la mateixa B. N., del s. XII, prevé també
de Sicília. Com a Troparis, potser castellans, resten, a Madrid, només els de la
B. N. Mss. 288 (a. 151), del s. XII, i els exemples del Graduale-Antiphonarium
del XIV, de la dita Bibl., M. 1361. Quant a la catedral de Toledo, tan rica en
Mss. gregorians, només conté, que recordem, alguns tropus i seqüEmcies el
Graduale deis segles XII-XIII, sign. 35.10. El Missale Plenum de finals del
segle XII, escrit segurament a Castella, avui a Madrid, Biblioteca privada del
Rei, u, D. 3 (a. VII. F. a.), conté alguns tropus de l'Ordinarium Missae.1 Si
comparem, dones, el contingut deis Troparis servats avui a Madrid, amb els
servats a Catalunya : Troparium de Ripoll (malgrat que el nom que duu
actualment derivi del seu possessor el canonge Ripoll, el repertori del codex
prevé certament de Ripoll; per tant, podem tenir-lo com a Tropari del monestir de Ripoll), segles XI-XII, Vic, Catedral, Bibl. Capitolar, cxr; Troparium,
segle XIII, Vic, Catedral, Bibl. Capitolar XX.C'{I; Troparium de Girona, segle XII ,
avui a París, B. N. nouv. acq. lat. 495; Troparium de Tortosa, segle XIII, Catedral, codex 135; Orfeó Catala Ms. 1, Troparium-Prosarium, segle XIII; Montserrat, Ms. 73 Troparium-Prosarium seglc xn; Troparium de Girona, segle xv,
avui a la Biblioteca de Catalunya, M. 9II, i altres mostres de Troparis que
servem de tots els indrets de Catalunya, veurem com malgrat la perdua
dels tresors litúrgico-musicals deis segles x-xv, Déu n'hi do de la riquesa
cultural que aquests manuscrits representen. Pels tropus dels temples d' Aragó,
els dos troparis dels segles XII i XIII provinents de Sant J oan de la Penya i
avui servats a la Catedral d'Osca, són un reflex preat de l'amor que aquell
centre tindria per les farcitures del Proprium i de l'Ordinarium Missae.
Quant a l'Església de Portugal no coneixem el seu repertori medieval;
esperem dies avinents per fer-hi bona recerca; potser sí que aquells arxius
guarden encara sorpreses insospitades que ajudin a fer llum sobre el passat
musical deis t emples peninsulars. Segons conta M. Rodrigues Lapa, els codexs
1. M. SABLAVROLLES, en el seu !ter Hispanicum, en recerca dels :L\lss. gregorians, parla

- sense descriure i SOYint sense dir llur contingut - dels cód.exs suara apuntats.
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servat s del celeberrim monestir d' Alcoba<;a de l'Ordre del Císter, cont enen
un bon repertori de seqüencies; aixo ens fa sospitar que allí trobarem, sens
dubte, una mostra dels tropus de la litúrgia portuguesa. Més que més si atenem que aquest monestir fou el centre irradiador de la cultura portuguesa als
segles XII i XIII, i que el monjo fra Martí, de finals del segle XII, hi va escriure
el petit tractat ad metra componenda. 1
Malgrat aquest plany nostre sobre la manca de materials per a poder
judicar com cal la practica dels tropus medievals a Castella, el codex polifonic de Huelgas és una mostra ben rica de la practica d'aquells temples. El
fet que ací trobem tota la gamma dels tropus per l'Ordinarium Missae amb polifonía - si prescindim dels coneguts amb el nom de Regnum que fins ara,
amb música a vcus, només han aparegut a 1' Anglaterra -, vol dir que els tals
tropus serien ben coneguts i molt practicats als temples castellans. Encara
en són una altra prova bonica les fulles del segle xnr, recentment trobades a la
parroquia de Sant Esteve de la mateixa ciutat de Burgos. Huelgas adhuc presenta mostres de textos de tropus que no hem trobat enlloc més; aixo vol dir
encara que l'escola castellana deis segles XII-XIII, fou prou potent per a inventar
tropus novells, com va tenir encara fors;a per trobar textos nous de seqüencies,
de motets i de conductus. Tant debo la publicació del codex de Las Huelgas
faci el miracle que surtin entre nosaltres especialistes en el llatí medieval
que s'emprenguin la tasca bonica d'aclarir quina part va tenir la península
iberica en la troballa de textos llatins de tropus, de conductus, de seqüencies
i de motets. Quant a la música deis tropus a una veu servats a la península,
en parlarem detingudament en una altra ocasió.
Amb aquestes dades hom podra fer-se carrec del fons de música a veus
per 1' Ordinarium i el Proprium Missae de la col·lecció de Huelgas. Ací trobem
cinc K yrie, dels quals tres són amb tropus; un Gloria tropat; tres Graduals i
tres Alleluia; un Ofertori, amb tropus; vuit Sanctus, dels quals set arriben
amb tropus; nou Agnus, tots tropats, i trenta-un Benedicamus, dels quals
vint-i-quatre van amb tropus. L'estil d'aquesta coHecció no és pas uniforme;
uns traspuen encara tradició de la primera meitat del segle XIII, altres són ja
de la segona meitat d'aquest segle, i altres baixen a comens;ament del XIV. En
l'analisi crític de cada pe<;a hom trobara els detalls ml>s adients al cas.
Per tal d'aclarir el fet d'aquesta coHecció de cants pel Proprium i per
l'Ordinarium Missae del codex de Huelgas, donem e)1 nota uns extractes de
la Consueta2 antiga de finals del gegle xm i comen<; del XIV, que es conserva
1. Vegi's M. RODRIGUES LAPA, Das Origens
da poesía lírica em Portugal na Idade-Média,
pp. 94 i ss.. i 127 i ss.
2. És un Ms. en pergami, s. ~ - i molt ben

conservat, que comen9a amb una taula del contingut que diu : •Ací se comien9a la tabla de
los capítulos que se contienen en este libro. E
contiene se en el quatro ordenes del aureo numero
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en el monestir de Las Huelgas. La frase de la consueta <<la primera dominica
del Abiento cantan en tres boses>>1 és ben significativa per nosaltres. Tinguem
present que aquell monestir era dedicat a <<Santa Maria la Reah>; 2 aixo ja assenyala com una majoria dels cants del recull de Huelgas seran dedicats a
Santa Maria. La Consueta especifica bé quins dies es deia missa de la Verge
Maria, 3 i dels Kyrie, Gloria, Sanctus i Agnus; 4 encara afegeix un capítol sobre
el <<Gloria in excelsis>>6 i el Credo; 6 altre capítol aclareix bé l'ordre de les misses
a seguir durant tot l'any.7
e otros tractados e ceremonias que pertene~en a
la orden del ~istel e fallar lo hedes por el cuento
segunt esta escripto cada uno en su lugar.&
r. Al capitol cvrn tDe la vigilia de ~ynqsma•,
f. 75, da primera dominica del abiento cantan
en tres bozes e non disen la oracion del Rey nin
sueltan al Rey bueno, nin ffablan en Cabildo.
Et entran todas al agua bendita et arden quatro
lanparas•.
2. Vegi's volum n de la nostra obra.
3· f. 76 : «Capitulo cxm:. De como an de
desyr misa de santa Maria en todos los sabbados
que no fueren enbargados.»
•La missa de santa Maria en todos los ssabbados digan misa de santa Marya e dexen las conectas usadas con dos ministros. E si el ssabado
oviesse missa de un ministro digan la los clerigos
mas las vigilias e las ochtavas de los santos et
el ssabbado de la Epifanía o de la Ascension e
los quatro aniversarios de la orden e de los que
yasen en el coro et a vu de los que yasen en la
nave. sy non oviere otro dia para las faser, en
estos ssabados ssobre dichos non digan missa de
ssanta maria. mas en todas las fiestas que vyniessen en ssabbado, aunque sean de apostol,
ssera la missa de la mañana de santa Maria. e
si la ffiesta oviese vigilia o serrnon o sy oviese
dos ofi~ios cornmo es el día de ssant J uan Degollado que es la misa de la mañana de Santa Sabyna e las onse mille virgines, et en estos ssabados que son dichos que aya ·dgilia o serrnon,
non sera la rnissa de santa Maria.t
4· f. LXXXI : cCapitulo cx:x:x.A"VI. De los
Kyr·ios et la Gloria et los SSanctus et A gmts
ffestivales en quales días son a desyr.»
«Esto es a ssaber : que los quirios et la gloria
in excelsis et los ssanctus et los agnus !festivales
son a desir en las ffiestas en que non labramos;
et el domingo de quasi modo ha quirios !festivales, mas todos los domingos de todo el auno.
Así commo el domingo despues de Navidat en
que non viene ffiesta ninguna et el otro domingo
despues de la circuncision et el otro del ochavario
de epiphania et todos los otros de todo el auno

sson a desir los quirios que desimos en las ffiestas
en que labramos. otrosy es asaber quando la vigilia de Assup~ion de santa maria viniese en domingo : la missa matinal ssea del domingo et
la mayor ssera de la vigilia con los quirios que
ssuelen desir en los domingos.•
5· •Capitulo cxvu. En quales días an de desyr
Gloria in excelsis et 1tt missa est.•
tEn estos días digan GIMia in excelsis Deo
et Ite missa est : en la vigilia de Pasqua et de
~inquagesma et los domingos. mas las fiestas de
dose le~iones aunque labran salvo el abiento et
la LXX fasta la Pasqua; disenla toda la semana
de Nabidat et de pasqua et de ~inquagesma a
la misa del ayuno non; nin la disen a la misa
de la vigilia que non son en domingo.»
6. •Capitulo CXVUI. En quales días an de
desyr Credo.•
tEn quales días disen Credo. el día de la nabidat et el dia de circun~sion, de la epiphania
et de la pasqua, de Ascension et de ~quagesma,
et santa maria; todos los domingos, inven<;io,
CJ..'ltltatio de ssanta crus; a mas, las fiestas de
santo Juan bba., et de todos los apostoles et evangelistas et de todos santos et santa maria Magdalena» [afegit més tard) •et el día de san Benito
et de san Batualdo (?) , el día del rrey bueno.&
J. «Capitulo CXIIII. De como se a de dessyr
las missas por todo el anno.t [Aquests títols són
sempre amb vermelló.]
.Commo sson a desir las misas por todo el
auno. De las ochavas de la epiphania fasta la
quaresma : los lunes misa de la orden, martes et
jueves missa de la dominica, miercoles por los
bien fechores, et el viernes de la crus, et el sabado de santa Maria. Et de las ochavas de Pasqua
fasta la dominica antes de la ascension : el lunes
misa de la orden, martes e jueves, de la dominica, miercoles rest,nexi, viernes de ssanta crus,
et el sabbado de santa maria. De la t renidat
ffasta el abiento : los lunes missa de la orden,
los martes de la dominica, miercoles por los ffamiliares, jueves de xpisti corpus, viernes de santa
crus, sabbado de santa Maria. De la trinidat
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De la col·lecció de composicions que Huelgas ofrena per a la missa,
frapa forcra el fet que en comparació deis Sanctus, Agnus i Benedicamus, arribin tan pocs els exemples de K yrie i més encara els de Gloria que queden reduits a un sol. Els tres Kyries que ofrena amb tropus són precisament els més
usats aquells dies arreu d'Europa i especialment a la nostra península; així
mateix passa amb el model del Gloria maria que presenta. Deis dos Kyrie que
van sense tropus, fins ara no hem pogut trobar el model gregoria preexistent.
Cal remarcar sobretot els vuit exemples que presenta de Sanctus i els nou per
a 1' Agnus. El primer Sanctus va sense tropus i no hem pogut identificar la
melodía gregoriana; el <<Cleri cetus>> del n.o 14, és conegut només per Huelgas;
el n. 0 rs, <<Te laudant agmina>>, a dues veus, també al Ms. r de l'Orfeó Catala
del segle XIII, a una veu a San Millan del segle XI com a Ms. més antic i
segueixen Narbona i Montserrat del segle XII, i Madrid del xrv; el n. 0 r6,
<<Clangat cetus>>, encara a dues veus, a l'Orfeó Catala i al Tropari de Tortosa,
ambdós del XIII; el n.o I7 <<Clangat hodie>>, a San Millan i Moissac, del XI;
com a Mss. més vells segueixen S t. Martial, Osea, N arbona i Madrid amb codexs
del xn; Vic i Salisbury, del XIII; Madrid, del xrv; n.o r8, <<Diuinum mysteriurru>,
coma Tortosa, segle XIII; n.o rg, <<Aue uermn>>, H~elgas coma versió més antiga;
n. 0 48, <<Celeste preconiurru>, al Tropari de Ripoll, segles XI-XII, coma versió més
vella, segueixen troparis Girona i Narbona del xn; Tortosa, del xnr; Madrid,
del XIV, i Girona, del xv.
Per aquesta llista hom pot donar-se compte de la florida dels tropus
peninsulars del Sanctus- que Huelgas dóna sempre a dues veus - , i podra
veure que San Millan, Ripoll, Tortosa i Huelgas apareixen com els centres més
antics d'aquest repertori.
Quant als tropus de Agnus, Huelgas en presenta sis - n.• 20, 21, 24,
26, 27 i 28 que coneixem només per aquest Ms.; el n. 0 22, <<Gloriosa spes
reorurru>, també per Salisbury, de finals del segle XIII, a una veu, i Huelgas a
dues; el conegut <<Crimina tollis>> del n. 0 23, es presenta a l'Orfeó Catala - a
tres veus - com a Ms. el més antic; el <<Mortis dira ferens>> del n. 0 25, el
trobem a vV1 , amb dues versions diferents, una a dues i una altra a tres veus;
cronologicament segueix el Tropari de Tortosa del segle XIII, a una veu. En
aquesta serie d' Agnus tropats, veiem, dones, una petita mostra literario-musical
d'aquesta branca de la litúrgia hispanica fins ara tan oblidada.
Del repertori de trenta-un Benedicamus, només set van sense tropus;
ffasta el abiento : los domingos la missa de la
mananna ssera de la trenidat si non si oviere
ffiesta que aya misa, en el abiento missa de la
orden, el lunes et el martes de la dominica, miercoles por los ffamiliares, jueves e viernes de la
dominica, el ssabbado de santa :viaria; e en el

aYieuto non disen misa de la crus el viernes, otro
dia de la ascension digan missa de la orden. el
viernes despues de las ochavas digan missa [en
blanc]. Asi commo la ssuelen desir los otros
tiempos sy non oviere missa de dominca o otra
cossa.t
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els restants es presenten tropats. Deis primers el més interessant és el n. 0 144,
que és del repertori de Notre-Dame, i els n.o• 37 i 49, que imiten encara l'estil de
1'escoJa francesa amb el tenor generalment organal; els altres arriben com a composicions més o menys lliures i amb estil posterior al de Notre-Dame, seguint
generalment encara el ritme modal. Deis Benedicamus amb tropus es presenten models de totes menes i sovintegen els casos d' exemples amb els canvis de
veus talment com a imitacions algunes vegades delicioses. Cal remarcar el
n.o 31, <<Catholicorum concio>>, que trobem al repertori de St. Martial només
a una veu; el n.o 41, <<Verbum patriS>>, i el n.o 42, <<Hec est maten>, els quals segueixen encara 1'estil del repertori de París, amb el tenor organal amb petits
passatges on ambdues veus caminen amb ritme modal. Cal recordar, també,
que el n.o 174, «<n hoc festo>>, i el 183, <<Virgini matri>>, a dues veus, i el 173,
<<Sane per omnia>>, i el 178, <<Ü quam sanctum>>, a una veu, són obra del J ohannes Roderici. Llur estil deixatat, tant per la corba melodica de les veus com
per llur ritme híbrid i amorfe, dóna una idea poc falaguera de la ciencia i de
l'art musical d'aquest autor, que, com veurem en la secció deis motets, fou
potser la desgracia que el codex Huelgas arribi sovintment amb versions musicals tan desfigurades. Els tropus · restants, alguns apareixen en altres Mss.
anteriors a Huelgas, i altres - la maj oria - són coneguts només pel nostre
Ms. El Credo que Huelgas afegeix al final és d' estil novell i no té res a veure
amb el fons musical del Ms.; pero el trobar-lo a Huelgas, té un maxim d'interes per la historia de la polifonía religiosa peninsular. Com diem a la pagina
358 i ss., aquesta versió té caires més primitius que la versió de Tournai i la
d' Apt, que ofrenen també el nostre Credo.
La part del Proprium Missae és certament la més pobre : tres Graduals, deis quals dos són de misses marianes, i tres Alleluia amb llur verset,
dels quals l'<<Angelus Domini>> va restar sense omplir. Com ja advertim en la
crítica de l'edició, el fet de mancar almenys quatre folis dobles entre els folis
31-32 actuals, on s'esqueia el repertori del Proprium Missae, fa que aquesta
secció sigui actualment la menys nodrida del manuscrit. Encara els pocs
exemples que arriben d'aquesta mena, reflecteixen ja un estil poc fi i marca
com el geni dels organistes de Notre-Dame feia dies que havia emmudit.
L'ofertori marial <<Recordare virgo maten>, amb el seu tropus, es conserva ja
més pur i no desdiu tant del repertori del darrer fascicle de w 1 i del codex de
l'Orfeó Catala que pertanyen, com hem dit, al repertori d'organa de mitjans
del segle XIII.
Quant a la transcripció de les composicions, hem ates a la notació que
assenyala el Ms. Com indiquem a la introducció general del facsímil, el Ms. de
Huelgas, no sempre és clar en el cas deis organa, ni en el de les proses. Huelgas
assenyala forc;a conseqüentment el ritme modal quan el copista vol que la
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perya canti amb ritme ternari. En canvi, als tres Kyrie primers, al Gloria, a
l'Ofertori i a diferents Sanctus i Agnus tropats, com també a diferents Benedicamus, el Ms. resta indiferent, bo i assenyalant sempre que la composició
és mensura!. En casos així, ens hem limitat a <;o que es deriva naturalment
del text i del sentit musical de la composició, cosa que especifiquem concretaroen t en la introducció particular de cada peya.

LA NOSTRA EDICI6

N.o 1, f. r.

Rex, uirginum amator, Deus ... eleyson.

A dues veus. El nostre Ms. ajunta el Kyrie Rex uirginum amb el Kyrie Cunctipotens, que arreu es cantava ambla mateixa melodia de !'anterior, i malgrat la diversitat
m~trica d'ambdós, en fa una mateixa composició.
La melodia del tenor és la mateixa del Liber Gradualis (Solesmes, 1895), n. 0 Iv;
Graduale Romanum, n.o IV, que dóna la construcció musical : aaa bbb ccc2 .
MANUSCRITS. - De les versions a dues veus, coneixem, de moment : La versió
transcribible més antiga que servem, és la de Mila, Bibl. Ambrosiana Ms. 17, f. 56.
Cronológicament segueix la versió, a dues, del Calixtinus de Compostela, f. 190. Segueix
la versió de W 1, f. 193. J. Handschin, en el Schweizerisches ] ahrbuch für M usikwissenschaft (1928), p. 72, cita una altra versió, a dues veus, d'aquest Kyrie, que
es troba a 1'Antifonari del monestir de Beromünster, de la primera meitat del s. XIII, amb
suplement de la primera meitat del XIV; música que és totalment diferent de la
versió de l\lila i de la de Compostela. Finalment, la trobem encara, a dues veus, a Munic
lat. 23286, ff. 5'-6 amb el text <<Rex omnium virginum Deus>> que Ludwig cita en el Repertorium, p. 9· Cambridge, Univ. Library, Ff., f. 17, s. XIII, posa una barreja estranya
de parafrasis amb fragments del Kyríe Cunctipotens, a dues veus. De moment no sabem
si duu aquesta melodía amb organum a due<; veus, el Winchester Troper de fínals del
segle XI, conservat al Corpus Christí College de Cambridge.
Dels Mss. gregorians que hem pogut consultar per la melodia d'aquest tenor í
pel tropus d'aquesta composicíó, tot cercant-la amb polifonía i que hem trobat sempre
a una veu, cítem els següents. Pel Kyrie Rex virginum : Troparium de St. Lleonard de
Limoges s. xm, París, B. N. lat. 1086, ff. 22-22'; l\Iissale de Salisbury s. xm, París,
Arsenal 135, f. 230; Troparium de Diessen s. XIV, Munic lat. 5539, En el Troparium de
S t. Martial ss. XI (xn-xm) París, B. N. la t. II39· f. 148, es dóna sense música. Al Sacramentarium de Tours dels ss. IX-X, París, B. N. lat. 9430, citat per AH, com afegit al
s. XIV, no l'hem trobat pas; tampoc, almenys amb música, al Missale d'Oxford del 1384
de Munic lat. 705, citat també per AH. El Troparium Wingartense s. xm, de Stuttgart,
H. B. l. Ascet. 95, f. 35, el dóna amb tonada diferent.
Encara l'hem vist a 1' Antiphon. monast. s. XIII, Worcester I6o, f. 292, «<n die Assumptionis et Nativitatis Beate :\larie>> : Ibídem, f. 192, segueix el Kyrie Rex omnium
sanctorum Deus (AH 47, 203), amb tonada igual; Troparium-Prosarium s. XIV, Cambridge, Univers. Libr. Add. 710, f. 37; Troparium s. XI (afegit ss. XII-XIII), Londres, B. M.
Calig. A. XIV, f. 40.
BlbUotec:a de Catalunya
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Dels Mss. peninsulars hern vist : Barcelona, Orfeó Catala Ms. 1, f. 1; Biblioteca de
Catalunya M. 9II, Troparium de Girona S. XV, f. 25'; Missale de Santo Domingo de Silos,
avui a París, B. N. nouv. acq. lat. 2194, s. xm, f. 106; Barcelona, Museu Diocesa n. 0 1087,
Graduale-Tropariurn, ss. xiv-xv, procedent de Granollers, f. 103; Girona, Col-legiata de
Sant Feliu, Tropari s. xv, s. n., f. r67'; Graduale-Tropariurn s. XV, Santa Maria de l'Estany, s. n., f. 172; Graduale-Troparium S. XV, codex 4· Moia, f. 9: Barcelona, Catedral,
Cantorale n. 0 29, s. XVI, f. 33· En aquests, Mss., la música no varia pas.
Pel Kyrie Cunctipotens : Troparium de St. Lleonard de Limoges s. XIII, París, B. N.
lat. ro86, ff. 18'-19; Trop. de St. ::Martial s. XI, París, B. N. lat. II34, f. 6'; Trop.de St. Martia! ss. XI (xn-xm), París, B. N. II39, ff. n2-n3; Trop. de Nevers s. XII, París, B. N.
nouv. acq. lat. 1235, ff. 147 i 207' [dues vegades amb melodía igual!]; Trop. de Moissac
s. xr, París, B. N. nouv. acq. lat. 1871, f. so'; París, B. N. lat. 3549, s. XII, f. 169; Trop·
St. Magloire s. XI-XII, París, B. N. lat. 13252, f. 24; Trop. St. Ebrulphi s. XII, París,
B. N. lat. 10508, f. ro; Grad.-Trop. de Longret s. xn, París, B. N. lat. rosn, f. 269;
Trop. de Narbona s. xn, París, B. N. lat. 778, ff. ro'-n'; Trop. d'Epternach s. xn, París,
B. N. lat. 10510, f. r; Graduale de St. Corneli de Compiegne s. XIII, París, B. N. lat.
16823, f. 198; Trop. St. Aredii de Limoges s. XI, París, B. N. lat. 903, ff. 67'-68; Trop. de
Diessen s. XIV, Munic, lat. 23286, f. 3'; Missale de Salisbury s. XIII, París, Arsenal 135,
f. 228. Tropar. s. XIII, Stnttgart H. B. I Ase. 95, f. 35; Cantionale ss. xrv-xv, Berlín,
Staatsbibl. Mus. Ms. 40580, f. 78, sense tropus; Saint Gall 546, f. 32. No l'hem trobat al
Trop. de Nevers s. XI, París, B. N. lat. 9449, citat per AH.
De Mss. anglesos, hem vbt : Troparium s. xn, Londres, Brit. Museum 8. C.
XIII, f. 2; Trop. s. XI, afegit als ss. XII-XIII, Londres, Brit. Mus. Calig. A. xrv, f. 37,
incomplet al comen9ament; Antiphonarium monasticum s. XIII, Worcester r6o, f. 287;
Trop.-Prosarium s. XIV, Cambridge, Univers. Libr. Add. 710, f. 34; Collectaneum s. xm,
Londres, Brit. Mus. Egerton 2615, f. 13; Graduale-Troparium s. xv, Londres, Brit. Mus.
Royal. 2. B. IV, f. 8; ibídem, f. 22, va sense el tropus.
Dels Mss. que es troben a Italia hem vist : Trop. Casinense ss. XI-XII, Roma,
Vatic.-Urbin. 602, f. 23'; ~Iissale Romanae Curiae ss. XIII-XIV, Roma, Vatic. Reg. 2049,
f. ro, sense tropus; Graduale Fratrum Minorum s. XIV, Roma, Vatic. Reg. 2052, f. 292,
sense tropus; Graduale Dominicanum s. XIII, Roma, Procure dels Dominics, vol. II, 67-89.
f. 39, sense tropus; Pros. de Chartres s. XIII, Roma, Angelica 435, f. 5·
Deis Mss. peninsulars hem vist : Madrid, Academia de la Historia, S. Millan, 51,
Graduale S. XI, f. 232; Madrid, B. N. Mss. 19421, Troparium S. XII, f. 5: Ma.drid, B. N.
Mss. 289, Troparium s. XII, f. 7'; Madrid, B. N. M. 1361, Grad.-Antiph. s. XIV, f. 179;
Madrid, B. N. Mss. 288, Troparium s. XII, f. 36'; Madrid, B. N. Mss. C. 132, Graduale
s. XII-XIII, f. 3, Kyrie Conditor amb aquesta tonada, al f . 10 el text Cunctipotens, sense
música; Toledo, Catedral 35.10, Graduale ss. XII-XIII, f. 84'; Processionale Tolosanum
s. XII, Madrid C. 131-6, f. 76, sense tropus; ibídem, f. 82, es copia de nou sense tropus,
pero és curiós que malgrat que el Kyrie I i m vagin ambla melodía coneguda, dóna tonada diferent al segon Kyrie, al Christe, etc.; Missale plenurn s. XII, l\Iadtid, Bibl. privada
del Rei, II, D. 3· f. 259: Sacramentarium S. XIV, Madrid, B. N. Mss. 10034 (a. Toledo
37.13), f. 39', sense tropus. Tropari de Girona s. xn, avui a París, B. N. nouv. acq.
lat. 495, f. 3, arnb el text Cunctipotens sophie tue lumen; Vic, Catedral cxr, Troparium
ss. xr-xu, f. 51; Troparium s. XII, Osea, Catedral sense sign., f. 126; Vic, Catedral, cxr
Troparium S. XI-XII, f. sr; Tortosa, Catedral c. 135. Tropari S. XIII, f. 4: Montserrat, Ms. 73·
Tropari-Prosari del s. XII, f. 1; Biblioteca de Catalunya, M. 9II, Tropari de Girona, s. xv,

ELS ORGANA DE LAS HUELGAS

II5

f. 18; Girona, Sant Feliu, Tropari s. xv, s. s., f. 140'. Graduale-Troparium s. XV, Santa
Maria de l'Estany, s. n., f. 172; Missale parvum de La Seu d'Urgell, Museu Episcopal de
Vic, n. 0 4163. f. 1', sense tropus.
EDICIONS. - Text : Rex virginum, AH 47• 6o; Chevalier 17533. Kyrie Cunctipotens, AH 47, so; Chevalier 4128. El Kyrie Cunctipotens fou un dels més coneguts arreu
d'Europa en temps vells. Després dels estudis de Blume-Bannister a AH 47, p. so i ss.,
i Wagner, en Einführu.ng in die Gregorianischen Melodien, III, 439, hom ja no pot admetre
Tuotilo de Saint Gall com autor d'aquest Kyrie tropat, potser d'origen angles. Música:
Melodía del tenor Líber Gradualis (Solesmes, 1895), n. 0 IV; Graduale Vaticanum, n. 0 IV;
A. Schubiger, Die Sangerschule St. Gallens (1858), n. 0 42; Ad. Reiners, Gregorius-Blatt
(r889), p. 20; sense donar la música, Doro Pothier !'estudia, a Revue du Chant Grégorien
(r8gs). IV, p. 3 i ss.; etc. La versió, a dues veus, de Mila, tan citada, fou primerament
publicada per E. de Coussemaker, en Histoire de l'harmonie au moyen dge, p. 226.
D'ací la reproduia F . J. Fétis, en la seva Histoire générale de la Musique (París, 1874), IV,
p. 518, i més tard, encara, Riemann, en Geschichte der Musiktheorie, p. go, i en Handbuch
der Musikgeschichte, 1-2, p. 147; P. Wagner, en Geschichte der Messe, I, p. 29; F. Ludwig
en parla en Handbuch der MttSikgeschichte, de G. Adler, primera edició, p. I4S; segona,
p. 17s; R. Ficker, Zeitschrift für Musikwissenschaft (1924-25), VII, p. 201, reprodueix un
fragment seguint Coussemaker i Riemann. A. Machabey el copia encara en Histoire et
Évol-utio1J des formules ·musicales (París, 1928), p. 162. Cal dir, també, que H. E. Wooldridge la va reproduir en The Oxford History of Music, I, p. 86. Ell mateix, en Early
English Harmony, planxa 30, reprodueix la versió de Cambridge, Univ. Library Ff., f. 17.
En el facsímil del Graduale Sarisburiense, pl. 4
es reprodueix la versió a una veu de
Londres, B. l\1. Add. 31924; ibfdem, pl. 7 + sense tropus.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La versió de Hu, com les restants conegudes a dues
veus, duu la melodia gregoriana a la part inferior. Hu es presenta amb grups de notes de
valors més curts, que ~pareixen coro a afegiments posteriors. Malgrat aquestes notes romboides com semibreus i mínimes, malgrat les lligadures amb la proprictas opposita, etc.,
la notació ha de prendre's com totalment quadrada. El duplum del mot Amborum, f. r'
del facsímil, duu una quinaria damunt el rum, que certament primer era una longa mi,
la qual s'csqueia damunt la nota sol del tenor. Respectem aquests grups, i ho transcrivim
lliurement bo i subjcctant el duplum al tenor també més adornat a les cadencies finals.
Deixem la transcripció, scnse barres de compas, única solució possible tractant-se d'una
notació pw·ament quadrada, malgrat l'ésser escrita amb longues, i que canta un text amb
hexametres. La solució que presentero, de fer que ambdues vcus se subjectin mútuament
tant en les notes simplices com en les compositae, és l'única que hem trobat per agermanar el bon cant de les dues veus. És el sistema que hem seguit en moltes rle les composicions que segueixen. Cal tenir en compte que el duplum d'aquest Kyrie originanament
era més pare en floritures; la mateixa ternaria i quinaria del mot uirginum del comencyament i altres que es veuen tot seguit, foren seguramcnt encara afcgides més tard.
Donat que aquest Kyrie tropat és el que arriba amb més versions a dues veus
dels temps vells, per tal de situar bé la versió de Hu, ajuntem la versió del Ms. 17 de
l' Ambrosiana de Mila de finals del s. XI, la del Calixtinus de Compostela del XII, la de
W1 de mitjans del xm i la de Munic del xrv. La versió de Mila ens la va proporcionar el
Prof. Ludwig. Cal tenir en compte que la versió de Riemann copiada de la mateixa de
Coussemaker, pretereix les notes mi sol fa mi del tenor i les corresponents del duplum al
e-(leyson) primer. Així mateix Wagner, si bé aquest, l. c., ja s'adona del lapsus de Cous-
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semaker. Al duplum del mot splendens es troba una e (do) seguida d'un petit senyal
ascendent, que no es veu clar sí, tanmateix, vol ésser tma plica. Al mot uirtus és encara
dubtós, si !'original assenyala el sol inferior o bé el sol superior. Aquesta vers1ó de Mila
és la més antiga que coneixem de les transcrivibles. El ritme lliure de la melodía gregoriana pot ben servar-se també per a la vcu segona. El duplum de la versió de Compostela
amb. el teixit melódic tan ric, obliga a allargar el valor de les notes del tenor seguint l'amplada de la veu superior. És aquesta la característica del repertori de Saint Martial, l'estil
del qual és parent de la polifonía de Compostela; hom pot comparar, entre altres, amb
els exemples que Handschin dóna a la Zeitschrift esmentada, x, pp. 9 i 13. Així com a
la versió Hu, la veu superior, quan duu melismes, els ha de dir molt de pressa, per tal
d'avenir-s~ a la veu inferior que és la melodía donada, i al revés, quan aquesta duu dues
notes, s'ha d'emmotllar a la veu superior quan només en canta una, ara, tractant-se de
versions antigues com la de Compostela, els passatges melismatics han d'ésser dits amb
molta de naturalitat, talment com de ritme gregaria. Deixem encara ben lliure la versió
de W1, malgrat que el repertori d'aquest fascicle onze sigui ja de la segona meitat del
segle xm. Ací, la veu del tenor haura d'allargar-se proporcionalment, com deiem de !'anterior de Ca, donat que el discant ha de cantar-se com si fos una melodía gregoriana. En
aquest aspecte W1 s'adiu encara en el cas present, amb el repertori de St. Martial i amb
el del Ca. La versió de Munic pot cantar-se com la de Hu, deixant pero Üiure, tal com
el transcrivim, la quim\ria final del dos Kyrie i Christe. De totes aquestes versions es
dedueix que la versió Hu, encara que dugui un discant més ornat que la de Munic, tal
com avui es presenta tan retocat, es relaciona més amb aquesta que amb les tres versions primeres. Hu, com Munic, ja no es mouen lliurement com de cant gregaria ni a la
melodía del tenor litúrgic, ni a la corba melódica del discant.

N. 0 2, ff. r' -2'.

Conditor, kyrie, omnium ymas ... eleyson.

Organum a dues veus; la melodía gregoriana, que és la mateixa del Graduale Romanum, Cantus ad libitu'l'l'!- n. 0 v, va a la part inferior. Hom coneix bé la construcció
musical de la melodía original : aba cdc efe2 .
MANUSCRITS. - Amb música a dues veus, coneixem la de W1 , f. 194', allí, amb
el text Conditor Marie, que és una variant del nostre; no sabem si aquesta melodía es
troba amb organum a dues veus al Winchester Troper esmentat. La melodía d'aquest
tenor l'hem vista, a una veu, en el Missale i Troparium de Salisbury del s. xm, París,
Arsenal 135, f. 228'; Tropar. de St. Magloire ss. XI-XII, París, B. N. lat. 13252, f. 22';
Troparium St. Evroult S. XII, París, B. N. lat. rosos, ff. 7'-8. Antiphonarium monasticum
s. XIII, Worcester r6o, f. 288; Trop.-Pros. s. XIV, Cambridge, Univers. Libr. Add. 710,
f. 34; Grad.-Trop. s. XV, Londres, B. M., Royal. 2. B. IV, f. 6. No l'hem trobat al Missale
d'Oxford del 1384, Munic lat. 705, citat per AH.
Dels Mss. peninsulars : Madrid, B. N., Mss. 19421, Tropariurn s. XII, f. 4'; Madrid,
B. N., Mss. 289, Tropari s. XII, ff. ro'-rr; Madrid, B. N. M. 1361, Graduale-Antiphonarium s. XIV, f. 182'-183; Madrid, B. N. Mss. 288 Troparium s. XII, f. 39'.
EnrciONS. - Text : AH 47,77; Chevalier n. 0 3737· Música : A més del Graduale
Romanum citat, Dom Pothier Revue du Chant Grégorien (1903), XII, p. 17 i ss., dóna la
melodía d'aquest Kyrie tropat que transcriu d'un Ms. del s. XII servat a la biblioteca de
Porrentruy, provinent de l'abadia premostratense de Bellelay, a Su1ssa. En el facsímil del
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Graduale Sarisburiense del s. xm, editat per The Plainsong and medieval Music, pl. S +.
es reprodueix aquest Kyrie d'altre Ms. angles del s. xv; ibídem pl. 6
sense tropus.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La versió de Hu es presenta encara més retocada
i corregida - sempre desfigurant-la - que !'anterior. Vegeu el duplum del Kyrie, f. 2
del facsímil, el qual, per ésser poc llegible, no hem pogut seguir integralmrnt en la transcripció. En el tenor d'aquest Kyrie s'afegiren barres divisories com per a orientar el
cantor envers la segona veu. El fet de presentar-se les dues veus, principalment el tenor,
amb notació ex omnibus longis, no podem pas dir que la tal notació sigui aquí propiament
mesurada. Les longae que trobem en aquesta composició, com en !'anterior i en les altres
que segueixen, no tenen pas valor ni mensural ni menys modal; hom les va escriure amb
cauda, coro les hauria pogut deixar coro purament quadrades sense cauda. Tampoc tenen
valor rítmic algunes lligadures amb la proprietas opposita i d'altres notes que graficament
apareixen coro a mensurals. Per aquestes raons, i per les exposades anteriorment, transcrivim aquesta composició, com la del nombre anterior.

N. 0 3, f. 2'-3'.

Kyrie, fons bonitatis.

Organum a dues veus; la melodia, Graduale Romatwm, n, a la part inferior, que
serveix de tenor. Aquesta melodia és de les més classiques : a a a b b b e e c.
De versions a dues veus coneixem, de moment : "vV1 f. 194', amb el text Kyrie
virginitatis amator (AH 47, 62); British Museum, Additional 27630, f. 33, que descriu
Hughes-Hughes en Catalog of Ms. Music in the British Museum, I, 2S6 i ss.; Berlín, Mus.
Ms. 4os8o, f. 24; Innsbruck, Univers. Bibl., 1\fs. 4S7; Munic, Staatsbibl. lat. II764 del
s. XIV provinent de St. Blasien; Munic lat. 23286, Tropari s. XIV, ff. 4-S; Engelberg
314, f. 94'; Handschin Schweizerisches Jahrbuch (1928), p. 71, cita aquest Kyrie a
dues veus del monestir de Beromünster, de la primera meitat del s. XIII, on s'hi anota amb
suplement del s. XIV. Al present no podem dir si va a dues veus encara al Winchester
Troper citat.
Tot cercant si per atzar el trobavem amb música a veus, l'hem trobat a una veu,
i sempre amb tonada igual a la del tenor de Hu : Troparium de Narbona s. XII, París,
B. N. lat. 778, ff. 1S-16; Trop. St. Ebrulphi s. XII, París, B. N. lat. 1oso8, f. 1' Trop.
St. Lleonard de Limoges s. xm, París, B. N. lat. 1086, ff. 20-21; Collectaneum de Cluny
s. XIII, París, B. N. lat. 17716, f. 21; Missale de Salisbury (o de Londres?), París, Arsenal
13S. f. 229; Collectaneum de procedencia desconeguda s. XII, París, B. N. 3719, f. 33';
París, B. N. lat. r6823, Graduale de St. Corneli de Compiegne, f. 199; París, B. N. lat.
904, Graduale de Rouen SS. XIII-XIV, f. 30; París, B. N. lat. rosn. Graduale-Troparium
de Longret s. xn, f. 266; París, B. N. lat. 3549, s. XII, f. r6r.
Collectaneum de Niederaltheic s. xv, Munic, Staatsbibl. lat. 9508, f. 277; l\Iunic,
lat. 23286, Trop. s. XIV, f. 2; Sequent. Emmeracense s. xv, l\Iunic lat. 14926; Troparium
s. XIII , Stuttgart H . B. l. Ase. 9S· f. 36, on la tonada varia una mica; Breviarium Franciscanum del 123s. i\funic, Convent deis Franciscans, f. 354; Graduale, ss. xm-xrv, Munic,
Staatsbibl. lat. 2643 (ex bibl. Alderpacense II3), f. II4, sense tropus; i\lissale Dominicanum, ss. xm-xrv, L. Rosenthal Catal. 121, n. 0 8os, f. I, sensc tropus; St. Gall S46,
f. 32; al f. 33, sense tropus; al f. 31, amb el text Kyrie vas pietatis; Cantionale,
ss. XIV-XV, Berlín, Staatsbibl. Mus. 1\fs. 4os8o f. 77, sense tropus.
De Mss. anglesos : Troparium s. XI, afegit ss. xn-xm, Londres, Brit. Mus.
Calig. A. XIV, f. 38; Antiph. monastic. s. XIII, Worcester r6o, f. 290; T1op.-Pros. s. xrv,
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Cambridge, Univers. Libr. Add. 710, f. 35; al f. 130, amb el Kyrie virginitatis amator;
Trop.-Graduale, s. xv, Londres, Brit. Mus. Royal. 2. B. IV, f. 13.
Dels Mss. existents a Italia : Prosarium de Chartres s. xm, Roma, Angelica 435,
f. 6; Missale Romanae Curiae, ss. XIII-XIV, Roma, Vatican. Reg. 2049, f. 9, sense tropus;
Graduale Fratrum Minorum, s. xrv, Roma, Vatic. Reg. 2052, f. 291, sense tropus.
Dels Mss. peninsulars : Madrid, B. N. Mss. 19421, Troparium S. XII, f. 15; Madrid.
B. N. M. 1361, Graduale-Antiphon. s. XIV, f. 181; Toledo, 35.10 Graduale s. XII-XIII, f. 88;
Processionale de Tolosa s. XII, Madrid, B. N. C. 131-6, f. 79, sense tropus; Missale
plenum s. XII, Madrid, Bibl. privada del Rei, 11 D. 3, f. 261; Sacramentarium s. XIV,
Madrid, B. N. Mss. 10034 (a. Toledo 37.13), f. 39', sense tropus; Troparium s. XII, Osea,
Catedral sense sign., f. 137; Troparium s. XIII, Tortosa, f. r; Bibl. de Catalunya, Antiphonarium s. XIII, Mss. 6r9, f. 139, afegit s. xv; Bibl. de Catalunya, M. 9II, f. 25; ibídem,
f. 22', el text Kyrie virginitatis amator, amb la mateixa tonada; Tropari s. xv, Girona,
Sant Feliu, s. s., f. 141; Barcelona, Museu Diocesa n. 0 1087, f. 112'; Montblanc, Santa
Maria, s.s., Antiph., s. xv, relligat amb un fascicle d'un Tropari del s. xrv, f. 176'; Kyriale
s. XVI, Barcelona, Catedral, Cantorale n. 0 29, f. 36, sense tropus.
EDICIONS. - Text : AH 47, 53; Chevalier 6429. Música : Graduale Romanum n;
Variae Preces (Solesmis, r888), p. 86, coma <<Litania cum tropis de Sanctissima Trinitate,
ex aevi medii missalibus>>; Barge, Cantus pro Bettedictionibus, p. 121; Cantus ad processiones e: benedictiones Sanctissimi Sacramenti (Desclée, 1920), p. [Sr]; Dom Beyssac Rassegna
Gregoriana (1904), m, col. 533, estudia la melodía d'aquest tenor de 42 Mss.; també
Wagner, Einführung, m, pp. 444 i ss.; A. Le Roy, Revue Grégorienne (1923), vm, pp. 195
i ss.; Gra4uale SarislnJ-riense, facsímil del Br. M. MS. Add. 31924, pl. 2 +· De les versions
a veus : M. Sigl, ZtJ-r Geschichte des Ordinarium Missae in der deutschen Cho:ralüberlieferung,
Heft V de Veroffentlichtmgm der Gregorianisc!ten- Akademie zu Freiburg i. d. Schweiz,
reprodueix la notació original de Munic, lat. n764 esmentat; J. Wolf, a Festschrift
Peter Wagner, pp. 228 i ss., transcriu les versions a dues veus de Berlín, Innsbruck
i Munic, lat. n764, que acabem d'esmentar. Quant al tropus d'aquest Kyrie, tinguem
present que no apareix fins al s. XI, malgrat que la melodia sense tropus es trobi ja al
s. x, segons remarca ja Blume a AH 47, 19.
VERSIÓ DE HuELGAS.- Els discants que trobem escrits damunt les composicions
de l'Ordinarium Missae, són sempre diferents en els Mss.; fins ara no coneixem dos Mss.
que ens ofrenin polifonía identica d'aquest temps vell, damunt una mateixa pe<;a de l'Ordinarium; és per aixo que prescindim de donar cap aHra versió fora de la de Hu.
Aquest Ms. ací es presenta ja menys retocat que en les composicions que precedeixen; les
esmenes que hom féu al discant, escauen ja més que les altres que havíem remarcat anteriorment. Quant a la transcripció, valen les remarques fetes anteriorment; tractant-se
de notaci6 quadrada com és aquesta i de versos hexametres, ens atenem a <;o que hem
dit en el n. 0 I.

N.o

~

f. 3'.

Kyrie.

Sense tropus, a dues veus.
La melodía del tenor és desconeguda per nosaltres. Per dissort totes les recerques
que hcm fet a Catalunya i a Castella per trabar els cants de l'Ordinarium Missae que es
cantaven als ss. XIII-XIV a l'Ordre del Cistell no ens han donat cap resultat; els cants que
hem trobat d'aquest genere són ja del s. XVII, en edicions impreses i manuscrites que s'ave-
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nen integralment. El Matutinarium del s. XIV i 1'Antiphonarium també del s. XIV que
guarden a Las Huelgas, no duen res de l'Ordinarium Missae. Tampoc no dóna res d'aquest
Ordinarium, el Graduale del s. xm que, procedent de Poblet, es guarda a la Bibl. Provincial de Tarragona n. 0 136. Hem mirat el Graduale del s. xv, que serven les monges dei
Cistell de Girona, amb resultat igual. Dels dos cantorals procedcnts de Poblet (?), del s. XIV•
conscrvats a Montblanc, només un duu tropus de l'Ordinarium missae. El bell rengle de
Cantorals que es conserven al Musen de la catedral de Tarragona provinents de Poblet són
ja del s. xvn. Sigui com sigui, podem afirmar que la corba melódica del tenor de la versió
de H u, que és la part preexistent, s'allunya ja del repertori gregoria dels bons temps.
Quant a la transcripció, la donem ja amb ritme modal, i en a<;ó ens limiten a seguir
fidelment la notació del Ms. Aquest dóna la barreja de modus primer, cinque i sise. La
present composició pertany a un repertori més vell que els tres Kyric anteriors. Segurament que el copista ja hi va modernitzar el tenor, repctint les notes unisonals que en
comptes de fer una longa com d'antic s'estilava, ell fa ja dues breus. És <;o que
veurem després al motet n. 0 I II entre altres casos. La notació del Ms., encara que
sigui modal, no és sempre conseqüent; les falles principals són així : Discant : Compas r,
manca la perfectio al re; ídem, al re del 9; IJ, manca la perfectio al do i al la del r8;

•t,

20,
= 1...; 25, el podatus do re, en comptes de dues longues; 26 i ss., quatemaria
sense la perfectio, per una ternaria seguida de longa; 32, manca la perfectio al re. Tc1wr:
Compas 2, manca la perfectio al la; 3, el la era longa i fou corregida com cal en
brevis; rr, el do plicat no té significat de plica (aquestes quaternaries
en tota la pe<;a, equivalen a
sol del 26 i al fa del 31.

N.o 5, f. 4.

1•• , );

,:•1 que abunden

rs, manca la perfectio al si i al sol; ídem al primer

Kyrie.

Sense tropus, a dues veus.
La melodía que serveix de tenor és també desconeguda per nosaltres. Quant a la
transcripció, val la remarca anterior. La notació del Ms. és també mensura!, no sempre
conseqüent; així, tenim : Discant : Compas r i ss., , ••, per , •• , ; rr, manca la perfectio al segon re; ídem al do del 26 i al mi del 30. Tenor : Compas 8, manca la proprietas
al segon do; ro, manca la perfectio al sol; ídem al re del compas rr i al sol primer
del r4; 21, manca la perfectio al re i al si del 22.

N.o 6, ff. 4-5'.

Et in terra ... Spiritus et alme.

Gloria tropat a tres veus. El discant i el triple escrits damunt el tenor de la
melodia del Gloria n. 0 IX del Graduale Romanum.
MANUSCRITS. - Amb versions a veus ·coneixem la de Worcester, Cathedral, Additional, 68 XIX b i e, del s. XIII, sense tropus, pero amb el mateix tenor de Hu. Ludwig,
en el Repertorium, p. 270, parla d'aquest tropus marial a veus del repertori angles
perdut, i que es coneix només per una taula del Ms. conservada en el códex del
Br. Museum Harl. 978. Coussemaker, Histoire de l'harmonie au moyen áge, pl. XXXIII,
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havia donat primer que ningú aquest Gloria tropat amb sis fragrnents a fabordó, a tres
veus del segle XIV d'un codex de la seva biblioteca. Es preciosa pel cas del codex de Las
Huelgas, la recent troballa de fragm.ents d'un Prosari-Tropari del s. xm, a la parroquia
de Sant Esteve de Burgos, amb la versió a tres veus d'aquest tropus; vegi's pp. 89 i s. Podríem citar encara diferents versions a tres veus, de la segona meitat del segle XIV, que
donen els Mss. de la parroquia d'Apt, d'Ivrea, de la Biblioteca de Catalunya, M. 853,
Girona, Padua, Modena, etc. Alguns d'aquests els estudia Handschin a la Zeitschrift für
MW (1928), pp. 543 i següents.
Deis Mss. que donen aquest «Et in terra>> amb el tropus maria a una veu i amb
tonada sempre igual a la coneguda, hem vist : París, B. N. nouv. acq. lat. 2194, s. XIII,
ff. xo6-xo6'; París, B. N. lat. 778, Tropar. de Narbona, s. xn, ff. 198'-199; París, B. N. lat.
II07, Missalt.> de St. Denis, s. XIV, ff. 398-398'; París, Arsenal 135, Missale de Salisbury,
s. XIII, f. 235'; Munic lat. 23286, Troparium s. XIV, ff. 9-xo; Graduale ss. xm-x'Iv, Munic,
Staatsbibl. Iat. 2643 (ex-bibl. Alderpacense II3), f. n6; Graduales. XIV, Munic, Staatsbibl.
lat. 2542, f. 126; Antiph. monast. s. XIII, Worcester x6o, f. 294; Trop.-Pros. s. XIV,
Cambridge, Univ. Libr. Add. 710, f. 40; Missale Romanae Curiae, Roma, Va tic. Reg. 2049.
f. 17; Graduale Fratrum 11inorum s. XIV, Roma, Vatk. Reg. 2052, f. 303.
Els Mss. peninsulars que fins ara hem pogut consultar amb aquest tropus i melodía id~tica. a la coneguda, són : Barcelona, Orfeó Catala Ms. r, Tropari del s. XIII,
ff. r-2; Tortosa, Catedral C. 135, Troparium s. xm, f. 9'; Bibl. de Catalunya M. 9II, Troparium de Girona s. xv, f. 28'; Barcelona, Museu Dioce"sa, n. 0 xo87, Grad. Trop. ss. xrv-xv,
procedent de Granollers, f. ro4; al mateix Museu, en una fnlla del s. XIV, s. s.; Barcelona,
Catedral, Arxiu, Col-lccció de tulles gregorianes, s. s., una del s. xv; Girona, Sant F eliu,
s.s., Grad. Trop. s. xv, f. r68; París, B. N. nouv. acq. lat. 2194, provinent.de Silos, f. ro6';
Madrid, B. N. M., 1361, f. r86'; Madrid, Archivo Histórico Nacional, Legajos de Pergaminos con notación musical, sig. A. 122 T. 3.a., Leg. 3, fragrnent d'una fulla deis ss. xvxvi; Graduale-Troparium s. xv, Sta. Maria de l'Estany, s. n., f. 175; Graduale-Troparium
s. xv, Moia, Códex 4, f. IO; Kyriale s. XVI, Barcelona, Catedral, Cantorale n. 0 29, f. 49'.
EDICIONS . - Text : Chevalier 19312; Dom Pothier Revue du, Chant Grégorien
(r8gz), VI, pp. 5 i ss., dóna el text tropat d'aquest <(Et in terra>>, un dels primers que rebé
aquestes interpolacions; tropus qué fou usat i cantat fins al s. XVI, que Pius V el va supnmir. Dom Pothier dubta si aquest tropus podría ésser el mateix tropus maria que va
escriurc el Margrave de Misnie, Enrie, i aprovat pel papa Ignoscent IV a 23 de gener
del 1254. El Missale Elnense que hem vist a la Bibl. Provincial de Tarragona, impres a
Barcelona per Rosembach en I5II, encara el dóna, pero senSE' música. Villanueva, Viage
literario, r803, 1, p. 107, com a cosa curiosa, copia un altre Gloria maria amb tropus
- diferent del nostre, que l'havia vist sovint arreu de la pcnú1sula- que va trobar a
un l\Is. del s. xv de la biblioteca episcopal de Valencia. El P. J. B. Ferreres, Historia
del Misal Romano (Barcelona, 1929), p. LXXIII, dóna compte de dos exemplars del Missal
de Tortosa imprcs a Barcelona per Joan Rosembach en 1524, el qual en el f. 175, que
Ferrercs copia, ibídem, p. 94, existents avui a Tortosa, Catedral sig. 8 i 9; aquest amb
pergamí. Aquest tropus maria, tan amat pels nostres avantpassats, el va prohibir
el concili Tridentí, quan manava : <<Ab hymno Gloria in excclsis, tollantur illa additamenta:
Mariam gubernans, Mariam coronans : quae videntur ineptc inculcan.>> ( Analecta j1tr. pont,
série ro. col. 982). A. de La Fage, Essais de Diphthérographie musicale (París, r862),
p. 263, parla d'un Ms. amb tres misses <(choro alternante>> de la Bibl. de Jules Labarte,
del qual copia només el text d'aquest Gloria tropat. Música : La melodía del tenor al
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Liber Gradualis, n. 0 7; Gradttale Romanum, n. 0 rx; música i tropus Revue d1.¡, Chant Grégorien esmentada suara; La Tribune du St. Gervais, II, p. JI; P. Wagner, Einführung in
die gregorianischen Melodien, III, p. sro, de Praga, Bibl. Universitat, Cod. XIV H 27 del
s. xrv; Graduale Sarisburiense, edició facsímil de The Plainsong Medieval citada, pi. 14

+.

on s'anota : «<n ultima com. ante Aduentum ct ante Lx-xa, dicitur Spiritus et alme a toto
choro in stallis. In octaua vero Assumptionis et nativitatis Beate Marie dicitur a tribus
clericis de superiore gradu in superpelliceis ad gradum chorb>. Handschin cita aquesta
encara a la Zeitscltrift susdita x, pp. 543 i ss .
VERSIÓ DE HUELGAS. - La notació de Ilu és ací encara quadrada. Les
notes que duen la proprietas opposita, així com les notes romboides amb grafía de semibreus no hi tenen pas cap valor mensura!; aquest criteri l'hem seguit igualment als tres
Kyries del comen<;ament. Així mateix, algunes de les notes plicades, no tenen tampoc el
valor de plica. La binaria fa mi del <<Et in terra>>, ha d'ajuntar-se amb el fa longa següent
per formar una ternaria. Quant a la transcripció, ho hem deixat subordinant sempre les
veus superiors al tenor gregoria de la veu inferior. Malgrat l'ésser a tres veus i dur una
forma musical sovint afabordonada, aquesta composició resulta un xic crua i sotraguejada.
Cal tenir en compte, pero, que aquell temps hom cercava primordialment el bell cant
d'alguna de les parts cantants, prescindint sovintment dels xocs més o menys durs d'una
veu amb les altres.

N.o 7, f. 5'-6.

Benedicta. fr. Virgo Dei Genitrix.

Graduale amb el seu JI. Virgo Dei Genitrix a dues veus.
El tenor és emprat al Gradual de la Missa Votiva de Sancta Maria, Liber Gradualis [101], Graduale Romammt [88]. l\'Iarquem uns ... després del jubilus del Benedicta i
després del víscera del1f, per a significar que encara que el 1\Is. no ho noti, la composició
seguia cantant-se a una veu amb la melodía gregoriana.
Aquesta composició de IIu no té res a veure amb el gradual, basat damunt la mateixa melodía, que trobem en el repertori genuí ele Notre-Dame W1 , ff. 38 i 67'; Flo,
ff. 29-29' i 122'; W 2 , f. 77· La nostra versió presenta el tenor gregoria cantant quasi sempre
amb un moviment regular de longues i amb un cluplum ma.ncat d'aquella opulencia rica
deis organa, del repertori de París. La transcrivim amb ritme modal, mirant de seguir
fidelment la notació de Hu, ací ja mensural-modal, si bé no conseqüent. Així el Duplum:
Compas 26, manca la perfectio al la; 37, el do no és plica; tampoc el la del 47; 51-52,
manca la perfectio al la; ídem al primer do del 6o.

N.o 8, f. 6'.

Alleluia Salue, uirgo, mater Dei.

Organum del Proprium de la missa, a dues vcus. Aquest text no es troba als !libres
oficia.ls de la litúrgia actual. La melodía del tenor cns resta també desconeguda. A W v
f. 197', es t roba aquest alleluia a una veu. No sabem quina relació poden guardar amb
el tenor de la composició de Hu el que cita .Frere a la seva introducció al Gradttale
Sarisburiense, p. 79, i l'altre alleluia que Ludwig cita al seu Repertoriwm, p. ro. Com l'anlerior, es pot ben transcriure amb ritme modal seguint la notació del Ms., que es presenta
molt indecisa als primers folis del codex. Coro inconseqüencies més sortints, anotem:
Duplum : Compas 2, manca la perfectio al fa; ídem al fa del 7; II, per no trencar el
modus comen<;at, seguirn amb el ritme del modus primer; 13, manca la proprietas alfa; r8,
Biblioteca de Catalunya
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manca la perfectio al do; 22, al primer do, una semibreu amb cauda, és igual a una langa!
Tenor : Campas g, manca la perfectio al re; ídem al do del I3 i al do del r4; 2r, do
semibrevis amb cauda, igual a una langa!; 33, manca la perfectio al re; ídem al re del
38 i al re del 42.

N. 0 9, f. 7·

Alleluia. Que est ista, tam jormosa.

La melodía preexistent d'aquest organum a. dues veus és la que va al tenor. El text
no es traba al repertori litúrgic actual. La melodía del tenor sembla del repertori vigent;
de moment, pero, no hem pogut identificar-la. El custos del final del f. 7 del facsímil,
expressa prou bé com el copista tenia íntent d'escriure les notes de la síl-laba rum del
castro[rum] al f. 7', que després, potser per distracció, no finiria. Segurament manquen
només aquestes notes per acabar la pe<;a.
La notació és modal, no sempre conseqiient. Les falles principals són : Discant:
Campas 5, el podatus re la brevis langa, en comptes de l.onga brevis; 8, sobra la proprietas al fa; II, el sol és romboide en comptes de quadrada, com a final de la quaternaria;
r4, la quaternaria sol fa mi re, própiament és una ternaria seguida de la langa re;
manca la perfectio al do del r7; r8, el la hauria d'anar scnse la perfectio; 2r, el do no
és plicada; 22, manca la proprietas al sol. Tenor : Campas r, sobra la proprietas al mi;
5, sobra la proprietas al la; ídem al mi del 6; g, manca la proprietas a:l segon la; II, el
mi brevis en comptes de langa; r4, manca la perfectio al la; r6, manca la proprietas
al mi; r8, la cauda del re no té cap significat; rg, do re brevis langa, en comptes de langa
brevis; '22, manca la perfectio al la; 27, mi do brevis en comptes de langa brevis.

N.o 10, f. 7'. Alleluia. Angelus Domini descendit de celo.
Organum a dues veus, la música del qual, va restar sense copiar, malgrat l'haver
escr.it els pautats musicals í el text. És l'Alleluia de Feria II post Pascha que trobem a
dues veus, amb l'estil de Notre-Dame a Flo, f. II3.
N.o 11, f . 8.
Al f. 8 hom volia copiar segmament una altra aHeluia d'intercanvi seguint l'estil
i llargada dels anteriors. Sigui com sigui, així com a l'al·leluia anterior el copista només
va escriure el pautat í el text, ací va deixar tota la pagina en blanc, o potser amb els
sís pentagrames tirats. És per <;o que més tard vingué un altre copista i va copiar-hi
aquesta ve u que s'asscmbla una mica amb el Benedicamus Domino del f. r65 (n.o I75).
No es veu dar si es tracta d'una melodía gregoriana eíxamplada i ornada o bé si aquesta
part seria només una de les veus d'una composició polifónica ja de 1'Ars nova. Per aquesta
incertitud la deixem sense títol. Quant a la transcripció, seguim el lVIs.

N. 0 12, f . 8'.

Recordare, u1:rgo mater, ... A b hac familia,

1

Tu propicia.

Ofertorí a dues veus, seguit del t:opus, també a dues vcus. Duu la forma musical
de seqüencia amb tma coda final a manera de refrany.
lVIANUSCRITS. - Com a versions a dues veus d'aquest tropus, coneixem : vV1 f. 209'
ofertori i tropus; Barcelona, Orfeó Catala, lVIs. r, f. 3, amb l'ofertori a una veu i el tropus
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a dues; Br. 1\1. Addit. 27630, f. 36. Coro a versions a una veu d'aquest tropus, coneixem:
Missale de St. Dénys s. XIv, París, B. N. lat. IIOJ, f. 399; Missale de St. Andreu de
Burdeus s. xv, París, B. N. lat. 871, f. 325', i Missale de Chalons-sur-Marne s. xv, París,
B. N. lat. 840, f. 200', sense música. Cal remarcar que aquest últim, a cada doble vers
<<Ab hac familia 1 tu propicia, etc.>>, segueix el refrany «Ave Maria plena gratia». Encara
a AH se cita el Troparium S. Aredii Lemovicensis s. XII, París, B. N. lat. 903; malgrat
d'haver recercat diferents vegades aquest codex, no ens ha sortit pas aquest tropus.
Handschin, Schweizerisches Jahrbuch fiir Musikwissenschaft (1928), p. 94, cita aquest
tropus, també a una veu, d'un fragment del s. XIv de la cobcrta del Ms. P vi 19 (ara
Theol. 74), de la Staatl. Bibliothek de Bamberg. A Solesmes el vciérem en fotocopies del
Mis. Dominic. s. xm-xrv, del Catal. 121 de L. Roscnthal, n. 0 8os, ff. 35-36.
Deis Mss. peninsulars a una veu, hem vist : París, B. N. nouv. acq. lat. 2194, de
Silos, f. 109', amb la mateixa tonada i amb el tropus : <IAb ortodoxa 1 et catholica 1 pleb.!
benigna 1 atque deuota>>; Girona, CoHegiata de Sant Feliu, Tropari s. xv, s. s., f. 170';
Barcelona, ::\Iuseu Diocesa, n. 0 1087, Grad.-Trop. s. XIV-Xv, procedent de Granollers, f. 106',
també amb tonada igual. En aquest darrer ~fs., a cada vers hom nota P[opultts], que
respon sempre <<Aue Maria gratia plena>>, o bé <<Dominus tecum uirgo serena>>, alternant
amb els versets; Graduale-Troparium s. xv, MoHt, cOclex 4, f. nz.
EnrcroNs. - Text : Milchsack, Hymni et Sequentiae (r886), r, n. 0 248; AH 49, 321;
Chevalier 51. Mtísica : Liber Gradualis, p. 435; Graduale Vaticamtm p. 407, publiquen
la melodía del tenor d'aquest Ofertori; Doro Pothier, Revue dtt Chant Grégorien (r8g6),
Iv, p. r6r, estudia la melodía d'aquest ofertori primerament cantat només a.l Diumenge xxu post Pentecostcn i a l'cdat mitjana aplicat a la festa deis Dolors i del Carme;
H. Villetard, Revue Grégoriemte (rgn), 1, p. 62 i ss.; Fr. M. Barge, Cantus pro benedt"ctionibus SS. Sacramenti in Ordine Fratntm Praedicaton,¡,m usitati (Desclée, 1909), p. 61,
publica la melodía amb el tropus <<ex veteri codicc saec. XIII»; Wagner, Einfühmng in die
gregoriam·schen Melodien, m, p. 507 i s., amb el tropus, allí dit prosa, <<Ave :Maria, nos
pía>>, del Ms. lat. II763, del s. xv, de Munic. Primcrament, Gerbert, De cantu, I, p. 437,
havia publicat la vcrsió a dues veus del Br. Museum esmentada suara; cita aquest ofertori
tropat Ludwig, Repertorium, p. II, i a Die Quellen der Motetten, a l'Arclziv fiir MTV (1924),
p. 306. Cal tenir en compte el cas curiós del conductus Singularis et inst·gnis, a tres veus,
constrult damunt la melodía d'aquest tenor; es troba a la Cathedral de Worcester Ms.
Addit. 68 i el publica Dorrt A. IIughes, a la seva Worcester Mediaeval Harmony n. 0 93·
VERSIÓ DE HUELGAS. - Malgrat les lligadurcs sense la proprietas i d'altres Higadures amb la proprietas opposita, malgrat les simplices escrites com longae, etc., no és
pas notació mensural la que presenta aquí el nostre Ms. Després de moltes provatures,
hem deixat aquest ofertori amb ritme quasi lliure, mirant que el duplum cantés avcnint-sc
als grups o notes simples del tenor, adés en l'ofertori coro en el tropus. La dan·era nota
del tenor al mot nobis, al Ms. és un fa en comptes d'un re, coro nosaltres csmenem. Per
tal de poder comparar els ~Iss., donem encara la versió del tropus de \V1 i del :\fs.
de l'Orfeó Catala. En ambdós 1\fss. trobem el tropus a dues \'eus, que inclulm al costat
de la versió de Hu. Les composicions del fascicle onze de \V1 són del mateix estil que els
del Ms. de l'Orfeó Catala; malgrat aixó, el discant és totalment difercnt en ambdós l\1ss.
Encara W1 afegcix l'aHeluia que no es troba en cap altre Ms.
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N.o 13, ff.

g'-II.

Sanctus, Sanctus, ...

Benedict~ts.

Organum de Sanctus a dues veus sense tropus.
La melodía preexistent, de procedencia desconeguda fins ara, va al tenor. La notació es presenta aquí ja modal, si bé amb algunes inconseqüencies. Les més remarcables
són : Discant : Compas 7, la proprietas opposita al sol la si, es distingeix molt borrosa;
zr i ss., ., per :1; 22, manca la perfectio al la; 29, sobra la proprietas al do; 31, manca
la proprietas opposita al la si; 39, manca la perfectio al la (al f. ro' el 1\'Is. repetía re si, si
la, i foren esborrades com calia); 55, ,..... , : -.._ . Tenor : Compas r, Hu escriu ) =-.,..., ; 13,
manca la proprietas al re do; 20, manca la proprietas al do; 38-39, en girar foli, el copista
havia repetit do ?'e 1ni, que esborra tot seguit; 40, manca la proprietas al re.

N. 0 14, ff.

II-!2.

Cleri cetus psallat letus.

Tropus d'IIosanna a dues veus.
Encara que aquest, com d'altres que segueixen, siguin própiament tropus d'Hosanna, els titulem simplcment Sanctus. El text és desconegut. La melodía preexistent
va a la part inferior, i de moment ens és també desconeguda. Ni sabem quin seria el
Sanctus que preccdiria el cant del tropus. La versió <<Noster cetus, psallat letus>>, que
trobem als Mss. de St. Martial, París, B. N. lat. I"I39, f. 6r, i lat. 3719, f. 30, i a
Londres, Bdt. Mus. Adel. 3688r, f. 3, és un altre text i una altra melodía.
La notació presenta les simplices com longae; les lligadures, o bé amb la proprietas opposita o bé amb dues semibreus, seguides d'una longa a les ternaries. Encara que
per la grafica. la notació sigui aparenment mensural, és ací própiament quadrada. Donat
que la notació no dóna cap ritme ben elefinit, i que el text del tropus és ben metrificat,
per posar de rellcu l'entonació melódica i la rima del vers, en aqucst com en altres tropus
que segueixcn, hem preferit donar-ho amb compas de quatre. Transcrita així, aquesta
composició té una gracia incomparable. El fet que la primera i la segona part ele la
música es prcsentin només amb una estrofa, sembla indicar que el tcxt no és complet. Cal
només mirar com els restants tropus d'IIosanna que u·obem a Hu, van sempre amb versos
dobles per a cada cas. De totes maneres, scmbla que la forma seria seqüencial comen els
tropus que segueixen : amb una introducció Hosanna, seguida ele difercnts versos dobles
i el final in excelsis. La música a veus de Huelgas presenta una construcció bonica:
a b +ca b +d ele + ffg; els versos dmrcrs- compassos rr-r6 i 17-22 -canten la mateixa
música, pero amb les veus canviades.

N.o 15, ff.

I2-I3.

Te la1tdant agn·t ma iugiter celica.

Tropus d'Hosanna, a dues veus.
MANUSCRITS. -

El coneixem a dues veus només pel Ms. r de l'Orfeó Catala,

f. 8-9. A.- Aquest Ms. assenyala bé com la melodía gregoriana que preccdeix el tropus, és

la mateixa del Sanctus n. 0 IV de l'edició vaticana. A una veu i amb tonada sempre igual,
l'hem vist a Madrid, Academia de la Historia, San Millan, sr, Grad.-Trop. S. XI, ff. 244244', on sempre aquests tropus es titulen prosa; allí es copia primer tota la melodía del
Sanctus i Benedictus i després de l'Hossanna d'aquest, ve el tropus. B . - l\Iadrid B. N. l\I.
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1361, Gradualc-Troparium del s_. XIV, f. rgz', on es dóna la melodía del Sanctus i Benedictus seguida del tropus. C. -Montserrat, Troparium del s. XII, Ms. 73, f. 40. D.- Tropari
de Narbona s. XII, avui a París, B. N. lat. 778, ff. zo¡'-zo8. E.- El Ms. de Las Huelgas
coro el de Montserrat deixen les estrofcs sa- 5b i 6 que trobem a l'Orfeó Catala i als
altres Mss. Les variants del text del B, són : 3b,3 redimens; 4a,r superne; 4b,2 es.;
4b,3 carens meta; 5b,r Hic numera. BE 6,r, Atque iocunda iubilo. AH remarquen que al
B 4a,3 manca el mot spes, essent així que el Ms. el duu ben dar. Els ACDE, com Hu.
EDICIONS. - Fins ara només es coneixia el text per AH 47,348 i Chevalier zorzg,
que el copien del B i de l'E .i desconeixien els altres Mss.
És molt de remarcar aquest fet d'uns tropus de l'Ordinarium Missae coneguts
només pel Ms. de San Millan de la Cogolla com a Ms. més vell, i pels restants Mss. peninsulars i del migdia de Fran<;a amb melodía fonamentalment identica. El donar les variants
melodiques que trobem en els diferents Mss., seria potser sortir del marge de la present
publicació i per <;o, fora d'un cas molt interessant, n'hem prescindit sistematicament.
VERSIÓ DE HUELGAS . - Quant a la transcripció musical, tinguem en compte
que la notació del 1\Is. és simplement ex omnibus longis; per ella sola, pero, no ens dóna
aquí cap ritme dar. Per tal d'avenir-nos millor amb el text, ho transcrivim sense cap
compas dctcrminat. Tota altra transcripció que hem assajat trencava massa la finor
melodica i la dicció natural del text. La versió que en el volum de transcripcions, adjuntem del Ms. de l'Orfeó Catala, escrit totalment amb notació quadrada, demostra la identitat de la melodía preexistent que es troba al tenor. ·Ella completa encara la versió Hu.
Com es veu, la present composició té forma de seqüencia amb la construcció Hosanna, que fa d'introducció; segueixen quatre versos dobles - a l'Orfeó i altres Mss.
en segueixen cinc i un sise de scnzill- i al final in excelsis. Vegeu en la p. 125 la reproducció del Ms. de San ~filian, que és la vcrsió més antiga de les concgudes fins avui.

N.o 16, ff. I3'-rs.

Clangat cetus Iste letus.

Tropus d'Hosanna a dues veus.
MANUSCRITS. - El coneixcm a ducs vcus pel Ms. 1 de l'Orícó Catala, f. 3'; Tortosa, Tropari s. XIII, Catedral C. 135, f. r8'. A una veu l'hem vist a Madrid, B. N. Graduale-Troparium del s. XIV, M. 1361, ff. 194-194'; Barcelona, Museu Diocesa n.o 1087,
Graduale-Troparium de Granollers s. xv, f. rzg; Biblioteca de Catalunya l\I. II47, Graduale d' Ager s. XII, f. 5, només el text afcgit al s. XIV.
EDICIONS. - Ha estat impres només el text a AH 47, 366; Chevalier 36204.
E n ambdues obtcs sois se cita el Troparium de Tortosa esmcntat.
VERSIÓ DE HUELGAS. - El Sanctus que precedeix la melodía del tropus, al
present no es troba al Grad1tale Romanum; és una melodia de cinquc modus i !'Hosanna
s'assembla una mica amb la del n. 0 xvn del Graduale citat. La notació de Hu presenta
també lligadurcs amb l'<<opposita proprictas>>, unes altres lligadurcs scnse la perfectio, scmibreus tcrnaries que van soles, conjuncturcs que semblen mensurals, cte. Encara que sigui
així, la notació de Hu no és propiamcnt mcnsural, sinó que es conserva encara quadrada.
És per <;o que no la transcrivim amb ritme modal, sinó que ho fem amb compas de quatre,
que el text ens assenyala ací com el més natural. El l\Is. duu raspades la nota o notes
finals de les estrofcs za i zb, i escriu damunt la raspadura una quinaria en el tenor i en
el discant. Aquesta quinaria que veiem després repetida als compassos 9 i ro del duplum,
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no apareix a la vcrsió de l'Orfeó ni a la de Tortosa. Aquestes versions són més simples,
i per yO canten millor que la versíó de Hu. La mateixa versió ele Madrid, bo i essent a una
veu amb meloclia posada a la segona superior, en re, primerament era molt simple, i hom
hi va afegir notes pera fer-Ia més ornada. Cal tenir en compte, encara, la tra~a que tenien
els discantistes medievals a trobar corbes melodiques tan simples i tan naturals per llurs
discants. Difícilment hom trobaria avui aquesta gracia de discant que canten tan bonic
com la mateixa melodía del tenor. En la nostra edicíó ja es compren que la síHaba <ma>>
de <<carmina>> i <<agmína>> del compas 4, han cl'anar davall del fa blanca.
Va amb forma de seqüencia i construida com la peya anterior, pero la construcció
musical s'assembla al n .o 14 : a b + ca b + da b2 b3• La vcrsíó de l'Orfeó canta així:

-

--

---

' 2 a. C[l]an - gat

car

"

-

.....

-

1 - ste

ce- tos

-

In

na.

mi

tus

-

-

-

3a. Fe - lix

fe

_ stum,

ma - gna

da - tur

qui

-

o - moi

muo

es. 4.a. O pla

""

.?

-

sma

fe

lix

es,

di

-

........,.

-

-.....
.i

.?

-

sa

o

Gto - ri
.~

,:¡

qua

e-

-

le

.

'

/1

~

!>

"'
8

-

.i

•

do

!)

Gau

tor,

...

um

- di

pa •

ter

pi

et

e,

~

-lioiiiiiliOiiiT

~

, Mi[t).te

fi- U -

-

um Ma.ri

-

e

Ut pri. me .ue

ma .. trie cul • pe

I28

EL CODEX POLI FONIC DE LAS IIUELGAS
él

•

-

-

-

-

Con • do - ne

•

tw

m

hae

dl

e.

In

ex • cel •

...._,__;;

au.

N.o 17, ff. rs-r6. Clangat hodie 'ltOX nostra melod~~m sinphonia.
Tropus d'Hosanna a dues veus. La melodía d'aqucsts Sanctus no es troba al Graduale R01nanum.
MANUSCRITS. - No coneixem cap altra vcrsió a dues veus. A w1a veu, coneixem:
Madrid, Academia de la Historia, San Millan, 51, Grad.-Trop. s. XI, ff. 246-246', on és
dóna el Sanctus amb melodía gregoriana, seguida de <<Prosa Clangat hodie>>, A; Troparium
de St. Martial ss. XI-XII, París, B. N. lat. II39, f. 75, B; Osea, Catedral, s. s., Tropari del
s. XII, f. 145, C; Tropari de Narbona, París, B. N. lat. 778, s. XII, ff. 201-201', D; Madrid,
Troparium s. xm, B. N. Mss. 289, f. 95-95', E; Vic, Troparium s. xm, Catedral XXXI,
ff. 14'-rs, F; 1\Iissale de Salisbury s. xm, París, Arsenal 135, f. 284, G; Madrid, B. N. 111.
1361, Graduales. XIV, f. 192, H.; 11Iadrid, B. N., 11Iss. 19421, Troparium s. XII, ff. 88'-89, l.
No tenim, de moment, la versió incompleta del Tropa~ium de Moissac, s. xr, París, B. N.
nouv. acq. lat. II77, ni la de Londres, Br. :.Mus. Add. 36881, s. xn, f. 15, provinent de
St. Martial, i també a una veu.
EmciONS. - S'ha publicat només el text a AH 40, 125 i 47, 346. Bannister, en
AH 40, 125, el donava només d'un códex angles 'del s. xv i el posa va. com a seqüencia,
bo i advertint que aquesta composició <<WUrde verwendet als ein Tropus super Sanctus>>.
AH dóna una estrofa final, que trobem a tots els Mss., menys a Hu.; Chevalier 36206.
Vegeu H . Spanke, <<St. Martial-Studien», a la Zeitscltrift für franzosische Sprache
und Literatttr (1930), uv, pp. 301 i 316.
VERSIÓ DE HUELGAS. - És molt xocant el cas de la melodía d'aquest tropus. Així
tenim que A duu una melodía especial; B D E G H I donen tma melodía que s'avé en
més o menys a la de Hu; C i F duen tonada díferent de les dues tonades anteriors. La G
la dóna a la quarta baixa, en do. Per tant, veiem com la tradició melódica de St. Martial
se serva a Narbona, a Anglaterra, a Madrid 289, 194Ú i 1361 (aquest Ms. vé de Catalunya?) i a Hu. La versió de San Millan, la més antiga de les conegudes, per aquest text,
resta ara isolada; la de Sant Joan de la Penya va amb el Troparium de Vic, copiat potser
de M!'s. que provenien de Ripoll i fan tma tercera branca a part.
Si exceptuem algunes lligadures, tota la composici6 ens arriba escrita amb la notaci6 ex omnibus longis. ::\Ialgrat aixó i malgrat que algunes lligadures vagin amb la proprietas opposita i altres sense la perfectio, aquesta notació própiament no és notació
modal. L'única solució bona que hem trobat aquí, és encara el ritme binari que hem usat
en altres tropus semblants i que raja del text com de la música. Al compas primer, el tenor
presenta aquesta quinada que, tanmateix, desfigura la calma dolc;a de tota la pec;a. Recordero que aquesta quinaria no es troba a cap deis Mss. El códex de Hu topa amb un
copista que segurament es deixava dur pcr una mena de fascinació envers els grups
amples de cinc, de sis i de set notes, que sovint cll matcix eixamplava, bo i prescindint
de les copies autentiques que tenia al davant i malgrat el no enquadrar gaire amb l'aire
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de la composició. A !'estrofa 5 ens hem vist obligats a encabir cinc síl-labes dins un compas,
cosa excepcional i cas únic en aquests organa del repertori de Hu.
Té la forma d'una seqüencia, amb la construcció : Hosanna com a introducció,
quatre versos dobles i el final in excelsis. La polifonia de Huelgas varia també com la melodía seqi.iencial. A continuació afegim la versió del H.
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N.o 18, ff. r6-'r7. Sanctus Diuinum misteriwn

1

Semper declaratur.

Sanctus tropat, a dues veus. La melodia del tenor, al Graduale Romanum n. 0 rv.
A una veu l'hem vist al Tropari de Tortosa esmentat, ff. 30-30'
(no citat per AH), amb caden9a molt més ornada i amb el text més ample que a Hu.
Sense música, l'hem vist al Collec. de Schaftlarn, Munic, lat. 17212 del ss. (xm i) XIV,
f. 51, i al Miss. de Neuss del s. xv, París, B. N. 12063, f. 322'. No tcnim ama la versió
de Stuttgard, IIB I Ase. 95, ni la d'Engelberg 314.
i\lANUSCRITS. -

Biblioteca de Catalunyn
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EDICIONS. - Només el text a Leon Gautier, L es Tropes, p. r63; AH g, 38 i 47,
333, on cita un bcll rengle de Mss. alemanys i italians; Chevalier 4771. El cardenal Bona,
Rerum liturgicarum libri duo (any r67r), p. 347, l'atribueix a sant Tomas, Música : G. R.
Woodward, Piae Cantiones de Theodori Pctri, del 1582, publicades a la Plainsong and
1\'Iediaevall\Iusic Society (rgro), p. 29; al comens:, tonada igual.
VERSIÓ DE HuELGAS. - El codex castella dóna les estrofes sense seguir un ordre
rigorós; és per <;o que bo i servant l'ordre que allí hi tenen, anotem amb claudator els
nombres cmTesponents amb que haurien de seguir. El text no es conserva sempre igual
al que dóna AH. La darrera estrofa del de Tortosa no s'asscmbla a la de cap Ms.
Quant a la música, Hu arriba ja amb notació modal ben definida i la música s'assembla
a la del tropus <<Celeste preconium>> del n. 0 48. Les inconseqüencies més remarcables són:
Compas 4, longa brevis en comptes de longa longa, com naturalment assenyala el ritme
del text; 6, sobra la cauda del re al discant; 8, sol fa del tenor, és brevis longa en comptes
de longa brevis; la versió primera, que apareix esborrada, potser estava bé; rz, el do del
discant i el la del tenor, no són pliques; per tant, han d'ésser amb nota més grossa; 15, el
do primer del tenor es brevis en comptes de longa. Els jubili de la penúltima síHaba final
de cada estrofa van escrits damunt raspadures que no deixen traslluir <;o que contindrien
primerament. A la part del tenor, compas 21, manca el canvi de clau al Ms.; en comptes
de clau de do en 3.a, ha d'ésser clau de do en 4.a. Tingui's present que el tenor de
la nostra transcripció, al compas 2I, ha de corregir-se com segueix : <;o és, llegint-lo amb
clau de do en 4.a en comptes de do en 3.a El ritme deis compassos 2I-22 propiament ja no és
modal; així podríem deixar la blanca final com a negra, i esborrar la barra de compas
després· del primer Sanctus. El tenor gregoria d'aquests dos compassos ens donara la
pauta per cantar-los amb ritme ben natural com segueix:

ctus.

c1us, San

San

Aquest Sanctus tropat no pot entcndre's coro es ca.ntava, sinó posant una versió
completa. A continuació reprodulm la de Tortosa. Hi deL.'I::em amb ritme lliure la part
gregoriana, i amb ritme modal el tropus, scguint la pauta que dóna Hu; el jubilus final
d'estrofa que trobem a Tortosa, el dcixcm també lliurement, única solució possible.
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De Maria.

'I'ropus de Sanctus a dues veus. Propiament es tracta d'una Cantio o seqüencia
que es resava o cantava durant l'Elevació de la missa. Atenent, pero, qne el tropari gironí de la Biblioteca de Catalunya el dóna com a tropus d'Hosanna i que a Huelgas forma
part de la serie d'aquests tropus, el deixem com tropus d'Hosanna. Musicalment canta
bé amb l'Hosanna de la Missa n.o IV del Graduale Vaticanum.

a

MANUSCRITS. - L'hem vista una veu a la Biblioteca de Catalunya, M. 9II, Tropari
de Girona s. xv, f. 161, amb tonada diferent, i acaba : <<0 dulcis, O Jhesu, O pie, O fili,
Marie. In excelsis>>; Girona, CoHegiata de Sant Feliu, Tropari del s. xv, f. 207'. Només
amb el text, hem vist : Biblioteca de Catalunya M. II47, Graduale d'Ager s. xu, f. 5, afegit
més tard; Munic, lat. 21237 <<Uberti Lombardi Tractatus de J esu>>, f. 195', com a seqi.i.encia afegida posteriorment; Munic, Cod. hisp. 127, f. go'. Aquest és un <<Officium beate
virginis>> del s. xv amb un apendix d'oracions castellanes, al final de les quals segueix l'Ave
verum. AH cita un <<Directorium chori Illerdensis saec. xv. Cod. Capit. Illerdensis 13>>,
i diu que la melodía gregoriana d'aquest Ms. de Lleida Dreves la va proporciOnar per
Das katholiche deutsche Kirchenlied zv. Segons Blume, el Ms. més vell és un Ms. italia del
1293, i creu que aquest text, atribui:t a Innocenci IV, procedeix del nord d'Ithlia. Sigui
com sigui, la versió de Hu és la més antiga que coneixem amb polifonía. Cal tenir en
compte que al Ms. gn de la Bibl. de Catalunya va com a tropus d'Hosanna de la missa
VIII del Kyriale Vatic. Al Oration. s. xv, Munic lat. 3012 f. 14, va sense música.
EDICIONS. - Text : AH 54, 257; Chevalier 2175. Música : Variae Preces (Solesmis,
1888), que fou la primera. edició, 11. 0 3, p. 9· Líber Antiphonarius (Solesmis, 1897), p. [237];
Cantus pro benedictionibus SS. Sacramenti in Ordine Fratr~tm Praedicatorum, p . 8, el titula <<Prosa antiqna usu recepta>>; Gastoué, Ordinarium Salutationum (París, 1910), n. 0 24,
que titula <<Sequentia papae Innocentii, XIII s.>>; Varii Cantus ad processionem et benedictionem SS. Sacramen# (Desclée, 1920), p. 34*; Cantuale ad uwm Domus Pan'siensis Con-
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gregationis Missionis (Desclée, rgro), p. g, etc., el donen amb tonada diíerent de Hu. En
canvi, A. Gastoué, Ordinariutn Salutationum esmentat, n. 0 25, dóna una altra tonada
<<Hispaniensis, xm s.>> Aquesta tonada és fonamentalment igual a la de Hu. La melodía
que Gastoué publica és treta del mateix codex de Las Huelgas; així cns ho ha comunicat
per lletra el P. C. Rojo, prior de Silos, el qual havia enviat una fotografía integral del
susdit codex a P. Aubry, per a consultar-li el contingut del codex, com veurem al ,volum
segon. La tonada de Das Katolische deutsche Kirchenlied (rgrr), IV, p. 747, transcrita del
Ms. de Lleida esmentat, és igual a la del códex citat de Girona. Essencialment és la
mateixa donada a coneixer per Solesmes.
VERSIÓ DE HUELGAS. - Les quatre estrofes primeres van amb notació, que
propiament no és modal, malgrat les lligadures amb la proprietas opposita, i les aHres
sense la proprietas. Aquestes estrofes les transcrivim amb compas binari, seguint el criteri
exposat en altres 11.08 • En canvi, transcrivim !'estrofa cinquena amb ritme modal, donat
que arriba ja anotat amb la notació modal. Al compas 9 sobra la proprietas al la del
tenor; compas ro, el la plicat no té significat de plica; II, sobra la proprietas del la.
J a es veu que aquesta composició es presenta en la forma musical de seqüencia.

N.o 20, f. r8.

O !hes-u salvator,

1

Dulcis consolator.

Tropus d'Agnus a tres veus. Text i música desconeguts. Segurament la melodía
de l'Agnus que precedía aquest tropus era la del Liber Grad11alis n. 0 7; Graduale Romanttm n. 0 IX, com en els nombres següents. El fons musical d'aquesta composició ens recorda la versió de l'Agnus Crimina tollit de l'Orfeó Catala, que donem al n. 0 23; aquesta
versió de Hu, pero, no dóna encara cap mena d'imitació que allí trobem produlda per l'intercanvi de les veus. Ll. forma musical d'aquest tropus és : aa be.
La notació no és mensura! en sentit estricte, encara que dugui les simplices escrites
com longae i les lligadures amb la proprietas opposita i sense la perfectio. Hi trobem, no
obstant, series de semibreus que tenen un sentit mensura! com de notes més curtes. Certament, no és ritme modal. Adoptem el compas de C, avenint-nos amb el criteri que hem
procedit en altres composicions d'estil semblant.

N.o 21, ff. r8-rg.

Agnus Dei ... Suma patris uirtus, celor·um factor.

Agnus a dues veus, seguit del seu tropus, també a dues. veus. Text desconegut per
nosaltres. El Xpiste seria potser una mena de refrany que es cantaria amb un jubilus molt
llarg, a jutjar per la llargada de l'espai de pautat blanc que trobem en el Ms. La melodía
gregoriana del tenor, de l'Agnus, és la mateixa de l'Agnus n. 0 7 del Liber Gradualis, n. 0 IX
del Graduale Romammt.
VERSIÓ MUSICAL. - Encara que hi trobem lligadures amb l'opposita proprietas
i ci'altres que van sense la perfectio, les temaries amb dues semibreus scguides d'una
brevis, etc., la notació és encara ben quadrada. No hem trobat una altra solució que la
que presentero. La quinaria del tenor al mot uirtus, paleogdlficament al l\Is. es presenta
coro a una ternaria i una simplex plicata; pero després, va ja coro a quinaria, quan el
díscant pren aquest tenor al tropus de l'Agnus segon. És per aquest íet que no hem dubtat
a deixar-la coro a quinaria, malgrat que aquest grup ens destorbi massa la calma pacüica
que traspua tota la pe~a. :t\o cal dir que aquestes quinariae i quaternariae hauran d'executar-se sempre retardant-les sempre ad libitum. L'intercanvi de veus que trobarem al n.o 23,
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apareix ja en part al tropus del segon Agnus. Cal, tamb6, recordar, que aquest Agnus arriba ja a dues veus al comen<;ament; se seguiria a una veu <<qui tollis peccata mundi : miserere nobis,>, i es diría a dues veus tot el tropus seguit del refrany <<Xpiste,>, en comptes
del <<miserere nobis1> coro trobem als altres Agnus tropats. És l'únic Agnus del repertori Hu
que es presenta ja amb polifonía des del comen<;ament. La construcció musical dels tres
tropus rl'aquest Agnus - prenent sempre la veu inferior coro el cant principal - és coro
segneix:
II. b 2 a 2 d
l. a b e

N.o 22, ff. rg-rg' . Gloriosa spes reorum, V irgo, more[m] instrue.
Tropus d'agnus a dues veus. La melodía del tenor és la mateixa del Graduale Romanum n .0 IX.
MANUSCRITS. -- No coneixíem cap versió a dues veus d'aquest tropus. A una veu,
hem vist només la versió del Missale de Salisbury (de Londres?), s. xm, París, Arsenal,
135. f. 288.

EDICIONS. - Te.xt : Fins ara només ha estat editat el text del Missale anglcs esmentat a AII 47, 405; Chevalier 7326 cita altres Ms~.
VERSIÓ DE HuELGAS.- El nostre Ms. dóna només la primera estrofa; el missal de
Salisbury en posa tres. 1\falgrat les apariencies de notació mensural pel cas de les Higadures, la notació és quadrada. La sisenaria que trobem tres vegades al duplum, no ens
ha impedit pas de transcriure aquesta composició seguint el criteri deis n. 8 14, 16, 17,
19 i 20 que hem transcrit, atenent d'agermanar hi. música amb el text. Per la versió musical que aquí donem del Missale Sarisburiense, podem fer-nos cruTec coro a Hu el compositor, o potser el copista, estimava afegir grupets fins a les notes simples del tenor. Comparant el mot morem dels dos codexs, es palesa la característica de Hu.
La construcció musical de !'estrofa de quatre versos d'aquest tropus és simplement : a b a 2 b 2 e, donat que el tercer vers va arnb música del final del primer i del comen<;ament del segon. Per tal de completar la versió de Hu, afegim la següent del Missale
anglcs esmentat suara:
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e- ru- e.

Do.na. no.bis.

Crimina tollis, Aspera mollis.

Tropus d'Agnus a dues veus. La música del tenor és la mateixa suara esmentada
del Graduate Romanu·m n. 0 IX.
MANUSCRITS. - A tres veus l'hem vist a Bar celona, Orfeó Catala Ms. 1, s. xm, f. g;
Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, n. 0 139, f. 93', en el darrer fasciclc del s. XIV. Es troba
també a tres, al Monestir Maigrauge, prop de Friburg, de Su'issa, Gradualc del s. xrv, provinent del monestir del Cistell d'Altenryf, allí amb l'Agnus XVII del Graduale Romanum.
A una veu, es troba a Engelberg 314, Ms. de l'any 1372, f. n5', amb l'Agnus XVII esmentat que el precedeix; Barcelona, Biblioteca de Cataltmya M. gn, Troparium del s. xv,
f. 167, on després d'un altre Agnus tropat escriu : <<Item quando volueris dicere y. sequentes,>; Barcelona, l\1useu Diocesa, n. 0 750, ss. xrv-xv, f. 70, a una veu, amb tonada igual.
No coneixem la tonada del Cantionale Secoviense del 1345, avui Graz, códex 756, citat
per l' AH. En corregir les proves definitives de la nostra obra, ens arriba el Kirchenmusikaliscltes Jahrbuclt, XXVI. Jahrgang, 1931, en el qual el Prof. Peter Wagner publica una
versió, a quatre veus, del tropus <<Crimina tollis,>. Aquesta versió s'ha trobat recentment
a la catedral d'Osnabrück, com a final d'un drama de Pasqua de finals del s. xv. La versió
original, pel que pot veure's, anava també a tres veus, i la quarta fou afegida més tard,
i en comptes d'afegir-se damunt el triplum, es va afegir davall el tenor; s;o que fa que la
pes;a no hi guanyi en bellesa; al revés, cantada així a quatre, perd molt de la seva finor
primitiva. Encara, en comptes dels tres versos originals, aquesta vcrsió es present a
amb nou.
EDICIONS. - Text : AH 47, 398; Chevalier 3979· M16sica : P. Wagner Geschichte
der Messe, 1, p. 32 va publicar amb notació gregoriana la versió a tres vcus del monestir
de Maigrauge; J. Handschin va donar amb ritme modal (amb rjtmc Uiurc segons ell, pero
de fet era com modal) la versió de l'Orfeó Catala, a la Zeitschrift für MW (1927-28), x, p. 535·
VERSIÓ DE HUELGAS. - la notació de Hu, encara que aparentment sigui
mensurada, no dóna cap indicació pel ritme ni pel compas a seguir. Els 1\Iss. coneguts
duen sempre aquest tropus amb notació quadrada. Per transcriure, dones, com cal aquest
tropus, hem d'acudir al text. Aquest canta bé amb compas de C, que és, en definitiva, el
que adoptem després de moltes provatures. És ben xocant el cas de Hu, que ací dóna
aquesta composició, només a dues veus, amb el tenor i el duplum iguals a la versió del
n. 0 24 i següents, i abaixada d'una quarta. Aquestes ducs veus, substancialment són com
les dels altres Mss. Per tal de situar bé la versió de Hu, ajuntem la vcrsió de l'Orfeó Catala. Ni la vcrsió de \Vagner ni la de Handschin ens plauen en el cas prescnt; en canvi, cantada així, la versió a tres d'aquest tropus té una finesa incomparable. Pel cas del recanvi de
les veus fent com si fossin imitacions, vegeu Wagner, l. c.; Ilandschin ibídem, pp. 533 i ss.;
Ursprung cita l'Agnus-Dei= Kanon d'Altemyf en la Zeitschrift für MW (1921-22), IV, p. 137.
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Coro es veu, !'estructura musical del tropus d'aquest Agnus és la forma classica
del Rondellus, del qual parlem a la pagina 319, copiant de Walter Odington. La vcrsió
de Huelgas, a dues veus, dóna aquesta construcció:
II. e a b
l . abe

La versió de l'Orfeó, a tres veus, i amb música copiada a cada estrofa, dóna:
1.1t. ESTROFA

2.a ESTROFA

111. be d
11. e a b
l. abe

111. abe
11. e a b
l. be a

No cal dir com ací
cantus prius factus.

N.o 24, f. rg'.

J.&

ESTROFA

111. be a
11. abe
I. e a b

als altres tropus del nostre recull, la veu inferior duu el

Regula mons, Mater honoris.

Tropus d'Agnus a tres veus. Text desconegut. La música és com la del n. 0 23; ara,
pero, s'hi afegeix un triple, que recorda el triple de les versions a tres veus citades anteriormcnt. Hu aplica la música amb el text <<Luget aperte>>, talment com si aquest fos la
primera estrofa. Nosaltres posem com a primera estrofa el <<Regula morís>>, que certament
s'ha de prendre així. La composició es presenta de bell nou a una quarta baixa de les
versions conegudes. Quant a la transcripció, valgui ¡yo que anteriorment havem notat.
La construcció musical és la mateixa del Rondclltt$, ara simplement:
111. b e a·
11. e a b
l. a be

N.o 25, f.

20.

Mortis dira ferens, ut nostra pianda piares.

Tropus d' Agnus a dues vcus. La melodía del tenor és emprada al Agnus
Graduale Romammt.

IX

del

MANUSCRITS. Com a vcrsions a veus d'aquest ·tropus, coneixem : \V1 , f. 94', a
tres veus; W1, ff. 214 i 214' (aqucst illegible), a dues veus. Amb música diferent de W 1
i a dues veus, a Munic lat. 5539, H. 30'-3r; amb música, a dues veus, igual a Munic al Cantionale d'Engelberg del 1372, Engelberg 314, f. II7. A una veu, l'hem vist encara al Missale de Salisbury del s . XIII, Paris, Arsenal, 135, f. 287'; a 1' Antiph. l\fonast. s. xm, Worcester r6o, f. 351, que comenc;a la melodía del tropus a una tercera més baixa : rt' do
si 9 la fa la; al Graduale de Moosburg del 1360, ara a Munic, Universitat Cod. 156,
f. cclviij. (no e, com posa AH) <án summo festo•>; Tropari ele Tortosa s. XIII, avui al Capitol
de Tortosa, Cod. 135, f. 35'-36, amb tonada igual a la ele Munic esmentada; Assisi 695,
f. 6J', que no hem pogut consultar.
EDICIO~s.- Text : AH 20, 22 i 47, 375; Chevalicr 29708; Frerc Winchester Troper, p. 130. Música : Ludwig Repertoriwn, pp. II i 39, i Handschin, Zeitscltrift für
MW. citada del 1927-28, pp. 532 i ss., parlen d'aquest tropus a veus. Hanclschin dóna
encara la versió d'Engelberg al Sclne~eizerisches Jahrbuch fü:r M ~tsikwissenschaft (1928), n. 0 3
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del suplement musical, i estudia aquesta versió comparant-la amb les de W1 a dues i a
tres veus l. c. pp. 72 i s., i amb la de Munic. Handschin creu que les dues versions de \V1
foren escrites a mitjans del s. xm, en dos centres diferents d' Anglaterra.
VERsró DE HuELGAS. - Com hem vist en altres composicions anteriors, Hu
presenta una notació amb lligadures que a primera vista semblen mensurals; malgrat
aixo, la notació és ben quadrada. Ho transcrivim, per tant, sensc prefixar cap compas. A
més de la versió Hu que deixem sense barres de compas per tractar-se d'hexametres,
afegim el primer vers de la versió de W 1, f. 94, amb ritme modal. Aquesta transcripció
no la donem pas com a definitiYa, sinó més aviat com a 1m tanteig; de moment no hem
trobat cap altra solució acceptable. lloro poddt així fixar-se en la gran diferencia d'estil
que va del W1 a Hu. Comparant Hu amb Engelberg, trobem que les veus són canviades;
ací c:omenc;a amb el tenor de H11 com discant, i al revés en el segon Agnus, i al tercer Agnus torna com al primer. La constrncció musical de Huelgas és lliure, bo i sentint-se els
canvis de veus com d'imitacions.
A la p. 139 afegim la vcrsió original del Tropari de Tortosa; encara, per tal que hom
pugui comparar la parquetat de la melodía del Missalc de Salisbury amb la melodía
ornada del Tropari de Tortosa, encabim la versió anglcsa a la p. 138.

N.0 26, í. zo'.

Xpisti paciencia

1

!11ortem 1norte propria.

Tropus d'Agnus a h·es veus. El text és d<'sconcgut. Deis quatrc Agnus que dóna
el Graduale Romanum amb VIII modus, l'únic que s'assembla una mica amb la melodía
del tenor d'aquest tropus és l'Agnus n. 0 XIV. No s'hi assembla la melodía del Graduale
Sarisb~triense, pl. 17*. Com que no porta, pero, cap indicació de l'Agnus amb que es cantaria aquest nombre, com els dos següents, es fa difícil d'assenyalar amb exactitud la meloclia en el repertori actuaL
VERSIÓ ;\IUSICAL. - El ::\Is. posa ací la notació modal, si bé amb petites inconseqüencies. Així, al compas darrer, fa mi scmibreus, en comptes de longa brevis al
triple, i si do brevis longa, en comptes de longa brevis al discant. Cal remarcar la plica
del duplum, en comptes de
que trobem encara als dos Agnus scgüents.
té aquí el
significat de ~ coro al f. g6 del Ms.; en canvi al f. 101 1 103 no té el significat de plica.
La construcció musical és molt senzilla : a a b, i com en els altres tropus, les veus
canten amb l'estil deis conductus.

r

N.o 27, f.

20' .

Xpisti mtseracw

r

r

1

Sanguine nos propr1:o.

Tropus d'Agnus a tres veus. Text desconegut. Música igual a la del nombre anterior. Compassos 8-12 = 3-7; per mor del text més llarg, s'allarga també la música, repetint aquests compassos. La música de l'oríginal es veu que fou raspada, i en lloc de la
primera versió, ara en part illegible, es va copiar la mateixa del n. 0 26. Compassos 6 i 12,
fa mi semibreus del triple, i si do scmibreus al discant, en comptes de longa brevis, i brevis
en comptes de longa perfecta al tenor.
Encara que la música sigui la mateixa anterior, donat que ara duu més versos, la
seva construcció és : aab ab; el b hi fa com de refrany.

B ibUoteca de Catalunya

18

Parfs, .\rsenal 135,

~fissale

de Salisl.mry {o de Londres?). s. xm, f. 287'
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N. 0 28, f.

21.

Exultet hec concio

1

Magno cum tripudio.

Tropus d'Agnus a tres veus. Text desconegut. Música igual al n.o 27 suara esmentat
i amb les rnateixes incorreccions de notació, mensural-modal. L'estructw a musical és com
la del nombre anterior.

N.o 29,

21-21'.

Benedicamus Don·Lino Cum cant?'co,

1

Cum iubilo.

Benedicarnus tropat a tres veus. La melodía del tenor recorda el <<Benedicamus In
I Vespcris>> c1e les Festes dobles Ant-iphonale, 49*. Er.. coneix només per Hu.
EDICTONS.- Música : J. Beck, Le Chansonm·u Cangé, n, [41] i s. de Hu. La ve1sió
de Beck no és pas perfecta. B€'ck la dóna a dues veus, essent rom ésa tres, i fa una barreja
de veus que no acabem d'entenclre el per que la donaria així. Cal només fixar-se que als
mots <<Bcnedicamus Domino Cum cantico, Cum jubilo>>, transcriu només les dues veus
infcriors; <cCum cordis et organo, Cum psalterio, Cum tripudio>> dóna el tenor i el
triplum; als mots <•Cum celesti gaudio>>, en canvi, torna com al comen<;:, transcrivint nornés
el tenor i duplurn. Encara considera el grup ~ del tenor, al mot <<gaudio>>, compas rr de
la nostra transcripció, com si la primera nota fos plicada.
VERSIÓ MUSICAL. - El Ms. escriu les simplices' com longae, i les lligadures com
mcnsurals. Aquestes foren sovint retocades més tard. Malgrat tot, la notació és quadrada
i per ella sola no assenyala el compas. Seguint el criteri d'altres peces antcriors, Ja donem
nmb compas de C. Les quintes i octaves paraHeles hi són a desdir.

N. 0 30, ff.

21' -22.

Benedicamus Domino.

Aquest Benedicamus a ducs vcus va scnse tropus. La melodia del tenor recorda
tot seguit la de <<Ad Laudes>> de les Fest.es solernn<'s que trobem a l'Antiphonale, 48* i
Craduale Romanmn, ro*. El tenor és construi't així : a a 2 •
MANUSCRlTS. - Com a Mss. que donen aquest.a melodía gregoriana a dues veus
- i scnse tropus - de moment podem assenyalar el códcx del monestir suís d'Engelberg
Ms. 314 (a. r 4/25). del 1372, f. 135'; el de Berlú1, Preuss. Staatsbibliothek Mus. ms.
40580, dels ss. xiv-xv, f. 70', i el de Londres, B. M. Add. 27630, f. 65. En els dos
:\-hs. primers la melodía primitiva va a la part superior com sovintrnent passa en els
cóclcxs a]cmanys deis se;. xiv-xv; a Londres, la melodia adés va al discant, adés va al tenor.
EDICIO~S. J. Wolf, en el seu estndi sobre el códex esmentat de Berlín, a la
Festschrifl Peter Wagner zutn 6o. Gebttrlstage (Lcipzig, 1926), p. 23r, dóna la versió de
BC'rlín; J. Handschin, en el seu estudi sobre la polifonia del cóclex d'Engelberg, al Schweizerisches 1ahrbuch ft'ir Musikwissenschaft (1928), coma exemple 5, transcriu la versió d'Engclberg que la compara amb la de Londres. Vegi's Ludwig, «Die mehrstirnrnigen Werke
dcr Handschrift Engelberg 314>>, al Kircltenmusikalisches 1ahrbucli (1908), XXI, pp. 48 i ss.
La notació es presenta sovint retocada en les lligadures; aquestes, prirnerament
no anaven pas amb la proprietas opposita, i fou afegida més tard; unes altres vegades com per cxemple a la temaria si la sol del tenor als compassos 2 i 4 - fou esborrada la
proprietas, i hom va escriure la proprietas opposita. Malgrat aquests retocs, la notació
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va restar com quadrada. Igual que el Benedicamus anterior, el donem amb compas de
C; com que ara hi manca tcxt ritmat, és dar que haura de cantar-se molt lliw·ement; les
barres de compas són només pe¡; orientar una mica més en el cant de les veus.

N.o 31, ff.

22-22'.

Catolicorum concto

1

Sumtno

c1m~

gaud'tO.

Tropus de Benedicamus a clues veus. La melodía del tenor recorcla llunyanament
la de primeres vespres <<In Festis SoleronibuS>>, Antiphonale, 48*.
MANUSCRITS. - Fins ara era conegut a una veu només pe! Ms. de St. 1\Iartial,
París, B. N. lat. II39· f. 44', i pcr Londres, Br. Mus. Add. 3688r, f. 13', que prové tarobé
de St. Martial de Limoges.
EDICIONS. - El text era citat pcr Leon Gauticr H1'sto1're de la Literature latine,
Les Tropes, I, p. 172, on citava el Ms. II39 de Saint lVIartial; A. Hughes-Hughes, Catalogue of Ms . Music in the Britislt Mus . (1906), r, p. 240, descriu el Ms. de Londr~;
H. Spanke, «St. ~1artial-Studiem, a la Zeitscltrift für franzosische Sprache 1md Literatur
(1930), LIV, p. 295, cita arobdues versions de St. 1\Iartial.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La notació d'aquesta composició s'adiu arol> la del
n. 0 49· El discant fou esborrat en gran part, i hom cuida d'escriure darount. aquests grups
florits de notes que primerament de segur eren més simples. El tenor, en part organal,
i algunes lligadures del discant, indiquen que el copista pretenia donar una notació mensural-modal. Encara que aquesta es presentí tan imperfecta, després de moltes provatures
ho donem transcrit amb ritme modal. L'estil d'aquest Beneclicamus recorcla ja for\a l'cstil
de Notre-Dame. És xocant la repetició clels mots sum,mo, solvat i bene que no trobem en
cls organa d'aquell temps. El re organal del compas 32 el rcpetim només pel fct d'escaure's tipograficament en una altra pagina; própiame-nt no s'havia de repetir, i per ~o el
deixcm entre parentesis.
La construcció musical dóna : a b a b, a b' per al tenor.

N.o 32, f.

22'.

Benedicamus Domino.

Aquest Benedicarous, a clucs vens, va també scnse cap tropus. La melodía del tenor
rccorcla la del <<Conclitor Kyrie omnium)> que trobem en el n. 0 v de Cantusad libitum. Graduale, p. 68*.
La notació del Ms. és ací modal, si bé poc fixa; així, la ternaria do si la del discant,
al compas 2, va ambla proprietas opposita i amb la pcrfectio, en comptes d'anar ambla
proprietas i sense la perfectio. Al compas 3, la ternaria do si la va sense la perfcctio, en
comptes de dur-la; el do la si del compas 5 al discant, fou corregit com cal. El sol i el fa al
tenor del compas 6. va scnse la perfcctio que de llci li pertoca; ídem al sol segon del tenor
al compas 9· El fa duplex longa del compas ro, va plicada sense cap significat de plica.

N.o 33, ff.

22'-23.

Benedicamus Deuotis mentibus.

Benedicamus tropat a clues veus. El text és desconegut. La meloclia del tenor recorda la de segones vespres <cln Fcstis Solemnibus•> de l'Atttiphonale, 49*.
~L\~USCRITS.

-

postela. ff. Igo-Igo'.

La trobcm també a clucs veús i sensc tropus al Calixtinus de Com-
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EDICIONS. - Revue du Chant Grégorien (r925), XXIX, pp. I i SS., hom publicava dos Bcncdicamus tropats, amb una melodía el comen~ament de la qual és quasi idéntica a la nostra, trcts de l'apendix d'un processional impres en r86r. Dom Gatard féu un
estudi interessant sobre <<Le chant des Brigittines>> que transcrivia d'un antifonari impres
a casa Pustet en r86r i d'un Ms. del s. xv, a la Tribune de Saint Gervais (r903), pp. 355
i ss., on publicava diferents Benedicamus amb tropus a una veu.
VERSIÓ DE HUELGAS. - El Ms. es presenta amb retocs diferents en la notació; moltes pliques foren potser també aíegides posteriorment. Les lligadures amb l'opposita proprietas i les que van sense la perfcctio no tenen valor mensura!. La notació aparentment mensura! en alguns indrets, no és més que notació quadrada. Essent així, per
transcriure-la ens guiem pel text literari, i la deixem amb ritme no enquadrat en un
compas determinat. Cal tenir en comptc que les barres de compas que ajuntem ací, no
tenen altra significació que aclarir la simetría. Si hom prefereix el prescindir ací d'aquestes barres, pot encara escur<;ar ad libitum el valor d'algunes notes blanques i d'altres de
negres. La construcció musical forma abe + a b c2 + de f pcr ambdues veus.
La quinaria del compas r, al discant, es presenta com sisenaria al :\Is., on repetcix el mi. Aquest cas, que es presenta sovint en els Mss. dels trobadors principalment,
pot resoldre's fonent la nota repetida en una sola, com aquí ho hem fet preferint donar
valor a la plica. El ma.tcix diem del si repctit del compas 5 i del mi del 7·

N.o 34, ff. 23-23' .

Qui nos Jecit ex nichilo,

1

Patri eius.

Tropus de Bcnedicamus a dues veus. El text és desconegut i segurament hi manca
la segona part, que aniria amb el Deo gratias. Quant a la música, no ens ha estat pos..c;ible
d'identificar la melodía originaria, que creiem esc¡:ita de bell nou.
VERSIÓ :MUSICAL. - La notació del Ms. és molt imperfecta quant a les lligadures. Encara que aquestes es presentin sensc la perfectio (<;o és, amb cauda a !'esquerra
que no té significat de plica), amb dues semibreus seguides de longa o bé amb la proprietas opposita, les quinaries i quaternaries escrites amb semibreus, etc., no tenen valor
mensura! fixe. En canvi, com en altrcs casos, el valor de les longae pot considerar-se com
a fixe. La quinada del discant al compas primer i similars, es presenta al Ms. comuna ternaria seguida d'una brevis amb plica asccndent. La quaternaria fa mi re mi del discant
del compas 9, duu el re repetit que hem considerat com un re solament, seguint els Uocs
paraHels; valgui pel mi repetit del tenor en la quaternaria mi re mi fa del mateix compas.
Per tal de presentar graficament ben clara la construcció musical d'aquesta composició,
la donem amb compas de C. Aquí ens trobem amb una composició, la qual consta només
de dos compassos de música. Per aquella trac;a de fer intercanvi en les veus aquells di~,
el compositor assoleix, amb elements tan simples, escriure una pe~ de dotze compassos.
Malgrat el repetir sempre el mateix motiu que les veus van donant-sc mútuament, s'obté
una composició deliciosa, construida en forma d'un popular rondellus:
II. ba ba ba
I. ab ab ab
en el qual suposcm que la veu inferior - molt retocada i ornada de la forma originaria,
que seria simplicíssima - dóna el cantus prius factus.
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N.o 35, ff. 23'-24.

Exultemus et letemur hodie,

1

143
Res~trrexit

rex.

Tropus de Benedicamus a dues veus. No coneixem cap més versió ni m.onodica ni
polifónica d'aquest tropus.
MANUSCRITS.- El comcn<;ament cl'aquest tcxt, amb música a una veu, amb tonada
diferent, es troba als Mss. dcls quals foren transcrites la versió de Solesmes i la de Barge
que citem a continuació.
EDICIOKS. - Text : Chevalier 37249. Blume el publica sencer a Rassegna Gregoriana (1907), col. 413, d'un Missale de Segovia, imprcs a Venecia en 1500. No tenim a
ma aquest Missale, que va segurament sense meloclia. Música : Variae Preces, Solesmes,
1888, p. 143; P. Barge, Cantus pro Benedictionibus, p. 107, com Solesmes, d'un codex
del s. xn; Cantus Selecti ad Benedictionem Sanc#ssimi Sac1'anumti (Desclée, 1924),
p. 85. Totes aquestes versions són diferents de la de Hu. :És molt interessant l'estudi
del P. Blume. <<Un'antica "Epístola" farcita oppure un "Benedicamus" farcito,>> que va
publicar a la Rassegna esmentada col. 409 i ss., a proposit de !'epístola farcicla dels troparis CXI i xxxr del capítol catedral de Vic, que Dom M. Sablayrolles havia publicat a la
Revista Musical Catalana (1906), m, p. 224 i s., i clesprés a la Rassegna Gregoriana (1907),
IV, col. 109-II4. Veure encara la contracontesta de Dom Sablayrolles, a la mateixa
Rassegna de 1908, col. 62.
VERsró DE HuELGAS. - La notació no és fixament mensura!, pero significa
que s'ha de prendre mensuralmcnt. :És el cas que hem vist ja en altres composicions anteriors. L'original es presenta aquí molt imperfccte. IIom ha de canviar la clau de do
en quarta del duplum, en clau de do en tercera a les cinc notes primeres; seguir amb clau
de do en quarta a les quatre notes següents, i tornar de seguida amb clau de do en tercera. La clau que manca al primer pautat del tenor ha d'ésser la clau de do en tercera. Encara la primera nota del tenor ha d'ésser un do i no un la. Al mot <<hodie>> i llocs similars,
el discant presenta ducs tcrnaries que s'han d'ajuntar per formar una sisenaria; en canvi,
acf mateix en el tenor, s'ha de suprimir un do per tal de concordar amb la veu superior;
do que d'altra banda se'ns presenta cada vcgada retocat en el :Ms. En el discant del mot
<callcluial> final, hem transcrit tma quinaria pel fet que sovintment en aquests grups, quan
es trobcn dues notes a l'uníson seguirles, hom pot prctcrir-nc una. Aquí encara hauria pogut
també passar molt .bé transcrivint la sisenaria com en els llocs paral-lels, aquí fa mi re
mi mi fa.
·
Com es veu, el tcxt es presenta amb dues pa1 tions, una que va amb el <<Benedicamus Domino>> i una altra que va amb el <<Deo gratias1>. La construcció musical - suposem sempre que la melodía original va a la veu inferior -, dóna:
II.
l.

d d1 e d1 f
a a• b a• e

a manera d'un virolai, seguit d'un rcfrany final- doble al·leluia- amb música diíerent.
No seria potser difícil ací, com en altres Benedicamus amb tropus que ofrena el nostre
códex, assenyalar les notes fonamentals que formada la melodía primitiva; llavors es
veuria encara més dar que el refrany dels tals Benedicamus era simplicíssim com a part
destinada al poble.
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N. 0 36, ff. 24-24'.
Iohannes.

Benedicamus Hic est emm precursor et magnus

Benedicamus tropat a dues veus. Text desconegut; el trobem al n. 0 186 del present
recull, amb text igual i amb música diferent. El comen<; ele la melodía del tenor que, com
sempre, és ací la veu principal, recorcla el Benedicamus de l'Antiphonale, 49*, de primeres vespres «<n Festis Duplicibus>>. Aquesta melodía recorda encara diferents alleluias ele
primer modus, el Communio Beata viscera, Graduale RomamJ,m, p. [go], etc. Duu també
una mica de relació amb el Kyríe Rector cosmi pie dels Cantús ad libitum m, Graduale
esmcntat, p. 67*, etc., cte.
VERSIÓ MUSICAL. La notació cluu les lligadures mensurals, sense, pero, tenir
un valor fixe; les simplices com longae, assenyalen prou bé que la composició és mensura!,
si bé per elles soles no poclem veure-hi un compas assenyalat. Deixern la transcripció sensc
barres de compas, donat que el text de si no exigeix una unitat rítmica igual per les clues
ratlles, per quan el nombre de síHabes és cliferent en ambdós versos; així, tenim:
5
5

+ r6 + 14 + 8 + 3
+ 14 + 14 + 9 + 5

i la müsica canta a manera de seqüen.cia, don.ant la mateixa tonada a ambdues estrofes.

N.0 37, ff. 24'-25.

Benedicarnus Domino.

Aquest Benedicamus a dues veus va smsc tropus. La melodia del tenor recorda el
comen¡yament del Kyrie altissime dels Cantus ad libitum, Graduale Vaticamtm, p. 67*.
:Musicalment recorcla els organa de Notre-Dame, sí bé les progressions descendents dels
compassos 20-21 i 42-46 assenyalen ja una decadencia d'aquell gust finíssim dels mestres
de J'escola de París dels ss. xu-xrn. Són les progressions melódiques que tran.scrivíem
suara al n. 0 18, amb el <<Sanctus Divinum misterium1> del Tropari de Tortcsa, que desdiuen
de la pulcritud i parquetat gregoriana clels temps vells. La notació, si bé imperfecta, és
ací ja modal; el tenor organal, cl'altra banda, ho assenyala a bastament. Compas 2, el la,
com a primera nota de la ternaria, no pot ésser semibreu com anota el Ms; compas 5, el
segon la brevis, en comptes de longa; 7, el si és final de la ternaria; 12, el do mig esborrat
del Ms. val; el parentesi del fa al tenor, ja es veu que és .un lapsus d'impremta; 13 el la
ha d'anar amb la perfectio; 17, el re ha d'ésser quadrada com a final que és de la clivis
fa re; el la és brevis en comptes de longa; 22 3, fa sol. escrites com a semibreus en comptes
de podatus amb l'opposita proprietas; 29, al sol del discant fonem els dos sol que duu el
Ms.; 34, el mi i el segon re del discant han d'ésser longues; 35, el segon do és brevis al Ms. en
comptes de longa; ídem al primer do del 37; 48, el primer la encara que el Ms. el posi amb
plica, no el considerem com a plicat.

N.o 38, ff. 25-25'.

Verbum patris hodie

1

Processit ex

uwg~ne.

Tropus de Benedicamus a dues veus, per la festa de Nadal.
l\IANUSCRITS. A dues veus es coneixia només la versió de Cambridge, Univers .
Library Ff. I. 17, f. 4', on es troba coma discant i amb una mena de tenor organal que no
es veu clar si tanmateix té un valor real. Ludwig, Die Quellen der Motteten, p. 300, cita la
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versió del Ms. de Laudi italianes de Florencia, Naz, u, 1, 212, on el nostre tropus va amb
tenor, pero cantat amb l'estil de conductus; aquí es titula, sense cap raó, <<sequentia>>. A una
veu, el coneixem pel cójex 46 de Sens, s. xm, f. 23' -24; París, B. N. lat. 904, s. xm;
París, de Sant Aredi de Limoges, B. N. lat. 903, s. xu, f. ro. Dreves a AH, 20, 217, cita,
amb música, una copia del codex ele Sens, SS. XVII-XVIII, avui a París, B. N. lat. I35I.
A la península l'hem vist encara a tma veu, a Madrid, B. N. Mss. 19421, s. XIII,
f. ro6'; ibídem, Mss. 289, s. XIII, f. rz6' <<In natiuitate Domini Benedicamus•>. París, Arsenal, 8521, n. 0 g, dóna només el text.
EDiciO)(S. - Text : AH 20, 226 del codex de Sens; Chevalier n. 0 21374; Villetard, L' Office de Pierre Corbeil, p. rr8, dóna el text del codex de Sens citat que col·laciona amb el de París, B. N. lat. 903. Música : F. Clément, Chants de la Sainte-Chapelle
et Choix des principales séquences du 1·noyen áge (r86r i r876), p. IJ, on utilitza el coclex
de Seos i el Ms. 904 de París que harmonitza a tres veus; Villetard, l. c., p. 178, dóna la música de Sens i del 903 de París; Le Gradttel de l'Église Cathedrale de Rotten (1907), u, f. 14;
G. R. \Voodwarcl, Songs of Syon (rgro), 91; J. \Volf, Handbuch der Notationskmtde, I, 267,
clóna la versió de Florencia d'un tropus que no és el nostre i que Ludwig, Die Quellen der
Motetten, a l'Archiv für MW, p. 300, i sepa.ra.t, p. 65, suposa que és com el de Hu. J. Bcck,
Le Chansonier Cangé, I, [39] i ss., publica la versió de Hu i es fixa que el comen9 de la
tonada del Volez-vos que ie vos cl1ant del trobador anonim frances que cll va donar en La
Musique des Troubadours (París, xgro), p. 107, és igual a la de Hu.
Aquest tropus seria molt amat en la nostra península, adhuc en temps posteriors;
ho prova el fet de les següents versions que hem vist impreses clels temps vells : Missale
secundum conszeetudinem Calagurritattensis et Calciatensis Ecclesiarum (In urbe Cantabrica,
Lucronio, in edibus Michaelis de E guia, 1531)- missal preciós en pergamí - , f. r62' : <<In
nativitate Domini usque ad Epiphaniam>>, a una veu; encara al f. 163 clóna, amb la mateixa melodía, el tropus <<Stella fulgens hodie>>. Així també C'n el Tonarius titulat : Intonaciones segun uso de los modernos que hoy cantan et intonan en la ygl~:sia romana. Corregidas
e remiradas por Gonyalo 1l1artinez de Bizcargui. I mprimidas en la noble ciudad de (:aragoya.
rUio de m.d.xxxvit"j. (sense numerar, f. 8').
VERSIÓ DE HuELGAS. - El l\Is. presenta aquest tropus amb notació quadrada.
La transcrivim amb ritme binari. Compas 3, consiclerC'm cls dos sol del tenor coma un; ídem,
al la del cliscant al 8, al la del tenor al 9 i al mi del ro. Les meloclies que rcprodueix Villetard s'acliuen, en més o menys, a la de Hu; la de Clémcnt- harmonitzada a tres amb el
cant donat al superius- serva una corba melódica que recorcla la ele Hu, pero el text hi
és més ample. Hu !'adorna de pliqucs i hi encabeix floritures; la melodía, així, no cal dir
com resulta un xic massa deixatada. La versió que rcproduün ele Madrid, 19421, reflecteix
b. tonada pura, i (onamcntalment és la mateixa que ducn cls altres códcxs esmentats; podría
lranscriure's amb ritme ternari. Dóna la construcció musical : a b e a 2 d .
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N. 0 39, f. 25' .

Benedicanuts benigno uoto

1

Qui cuncto preside 111ittndo.

Tropus de Benedicamus a dues veus. La melodia del tenor és la coneguda arreu
en temps vells, Antipltonale, 48* per les vespres in Festis Solemnibus.
MANUSCRITS. - A dues veus, amb tropus, només a Hu. A dues veus, sense tropus,
a Mila, Ambrosiana, 17; Compostela, Cóclex Calixtinus, f. rgo. A una veu amb el tropus
esmentat, París, B. N. lat. II39· f. 6o'; segons cns comunica el Dr. J. Handschín, a r.Iila,
Ambrosiana, D 75 1•• f. r6', en el tractat d'Elias Salomonis que Gerbert publica a Scriptores, m, p. r6 i ss., es troba la scgüen t versió no copiada per Gerbert:
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Sense tropus, l'hem vist a una veu a Madrid, B. N. Mss. 19421, f. no'; Madrid,
B. N. 289, f. 140'.
EDICIONS. - Text : Chevalier 24131. Música : l~aillard, Recueil de 32 Chants religieux extraits d't~ilt manuscrit d1t x1• siecle (París, s. a.), n. 0 24, dóna la versió de SaintMartial, París, lat. II39; Coussemaker, H1"stoire de l'llarmonie, pp. 227 i ss., dóna la versió
de Mila amb tres discants de recanvi clamunt el mateix tenor; Wagner, Einjührtmg, III,
so8, amb el tropus <<Benedicamus in laudem PatrlS>) del códex 7 de la Stadtbibliothek
Aachen del s. xv.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La notació de Hu es presenta amb la proprietas opposita en algunes lligadures; unes altrcs vegades hom hi va esborrar la proprietas per tal
d'escriure-hi la proprietas opposita o bé la deixa scnse proprietas. Les barres no tenen
tampoc valor rítmic. Aquesta notació, per tant, no rlóna cap camí per transcriure-la com
cal. La deixem que canti bé amb el tcxt. Les set notes vrimeres del discant van escrites a
una tercera baixa. al Ms. Les dues tcrna.ries primcres del discant han d'unir-se per formar
una sisenaria; la. quaternaria i binaria scgücnts s'han d'ajuntar també per fer la sisenaria.
Per tractar-se d'un códex hispanic, adjuntem la versió, a dues vcus i sense tropus,
del Calixtinus de Compostela. Malgrat que aquest :\!s. copia. les dues veus dels organa assenyalant amb línees divisóries la rclació que guarden les notes del tenor amb les del
duplum, no semprc resulta prou clara la disposició que ambdues veus han de guardar-se
mútuament; és per ~o que per donar una idea de l'exccució practica d'aquest exemple,
hem afegit el ""' a la veu superior. Com pot veure's, en venir les ca.dences, ambdues veus
s'han de trobar a !'octava, a la quinta o a l'uníson. Els exemples que dóna l'Ars organi
de Roma, Bibl. Vaticana, Ottob. Lat. 3025, arriben també amb linees divisories que
s'adiuen ambles dels organa de Compostela; elles són ben explicites en aquest punt.

N.0 40, ff. 25'-26.

Benedicamus Domino.

És a tres veus i sense tropus. La. notació és ací ja mensura! modal ben conseqüent.
Compassos r-5, van amb clau de do en tercera, en comptes de do a.mb quarta al tenor; 6,
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el re primer brevis, en comptes de longa; 7-8, manca la proprietas al podatus mi sol; ro,
el sol primer del discan t és brevis, en comptes de longa; idem, al sol primer del tenor al
14 i al sol primer del discant compas 18; 18, manca la proprietas en la clivis re si del tenor;
22, les tres veus comcncen amb brevis en comptes de longa; ídem al 26. Com pot veure's,
en aquesta composició, després del compas cinque les veus no fan més que repetir-se mútuament fins a la fi.
El present Benedicamus tan melismatic, és un altre dels exemples típics d'un
rondt'll popular que s'eixampla a desdir, per mor que cada síl·laba canti damunt una
frase ampla. Quan el rondell ha finit, torna encara a repetir-se de dalt a baix. La seva
estructura musical - prenem el tenor com a <<Cantus prius factus>> - és així:

III. e a b e a b e
II. be a be a b
I. abe abe a

N.o 41, f. 26' -27.

Verbum patris hodie

1

Processit ex

u~rg~ne.

Tropus de Bcnedicamus a dues veus. Text com al n. 0 38. El tenor és substancialment la mateixa melodía del 38. Hu recorda ací l'estil de Notre-Dame. La notació és mensura! modal. Compas 2, hom va esborrar com calia la proprietas del re primer; g, el re
plicat no té significat de plica; 15-16, per no trencar el ritme comen<;at seguim amb primer
modus; 17-18, al tenor s'havia escrit primer re mi fa, i fou esborrat; 19, manca la perfectio al sol i fa del discant; ídem, al sol ¡a· mi re dcls 21-23 i al re del 26; 27, el primer la
plicat, no té significat de plica; 32, manca la perfectio al re, també al fa del 40 i al re del
42, també al fa primer del 44 i alfa i re del 46; 52, el la no el prenem per plicat; 55-57,
la notació ja no és própiament modal; 6o i 62, les ternaries compostes de dues semibreus
i una longa, en comptes de tres breus; ídem, al fa mi re del compas 63 al tenor.

N.o 42, ff. 27-27'.

Hec est mater Domini sanctissima.

Tropus de Benedicamus Domino, a dues veus. No hem pogut identificar la melodía
gregoriana d'aquest tenor, donat que s'assembla a moltes.
EmcrONS. - Text : Chevalier 7599·
VERSIÓ MUSICAL. - Hu dóna aquí, encara, l'estil de Notre-Dame, peró ja un
xic modernitzat el tenor. Així, trobem que, als compassos 6-12, en comptes de continuar
el tenor organal ben tingut com al comenr;, el subdivicleix en longues i breus, com per
donar major varietat. La transcripció deis compassos 44-45 resta una mica dubtosa al
duplum; de moment, pero, no trobem cap altra solució bona. La notació és també modal,
encara que poc conscqüent; sovint les lligadures no són modals. Compassos 4-5, per tal
de continuar amb el ritme comenc;at, ho transcrivim amb primer modus i no amb segon
com própiament asscnyala el Ms.; 18 al discant fa brevis en comptes de longa; 25 manca
la proprietas al sol del discant. El facsímil ens estalvia de baixar en més detalls sobre les
inconseqü(-ncies de la notació. Segurament aquest organum d'estíl vell es presenta retocat i modernitzat pE'r la ma del copista de Huelgas.

N.o 43, íf. 28-29'.

Resurgentis Dontini

1

Pascha celebratur.

Tropus de BC'nedicamus a tres veus en estil de conductus. Text i música desconeguts. Una altra vcgacla trobem aquell joc d'intercanvi de veus tractat ja més lliurement
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i amb més d'enginy; ací es presenten, pero, amb una forma molt variada : les dues veus
inferiors canten a manera de rondell fins a la penúltima part; en canvi, el triplum va
molt independent i demostra que l'autor coneixia ben a fons l'art de la variació. L'estructura musical- prenent la veu inferior com la principal, i posant dos verses a cada
lletra -resulta
III. i i j k l 1211
II. b a d e fe h
I. abcdefg

E1 Ms. presenta ací una· notació mensura! molt imperfecta. Ni la grafía de les
notes ni les pauses poden seguir-se sempre igual. Els llocs paraJ.lels donen el cdteri a
seguir per esmenar l'origin.al quan es presenta massa indecís. A la segona ratlla del tenor,
al comens;ament, és quasi del tot esborrada la clau de do en s.a.; manca el canvi de clau
de fa en 4.a. des del mot macula, campas 'IO, fins al mot imolatur, campas r4; al compas I5
ha de suplir-se la clau de do en s.a.. El copista tampoc no va segur en les següents g¡·afies:

= G ••••
Al compas I4, ja es compren que manca una part d'espera en l'edició nostra.

N.o 44, f. zg'.

Benedicatnus Domino.

La. melodía del tenor d'aquest Benedicamus a dues veus, no es conserva avui al repertori litúrgic; només el comens;ament recorda una mica el Benedicamus de la missa XIII
del Graduale Romamtm 43*, o, millor, la de <<In J. Vesperis)> de l'Antiphonarium 49*.
En comen\ar canten les veus lliurement i continuen tot seguit amb ritme modal. Ho hem
vist, en certa manera, als n.s 19 i 39· La notació comen<;a ben lliure a les notes simples
que canten sil-labicament; en venir el jubilus, el Ms. copia els melismes amb notació
modal ben conseqüent. Deixcm les pliqucs dels dos la i del do finals del discant.

N.0 45, f. 30.

Benedicamus Domino.

Ésa dues veus. La melodía del tenor és la coneguda de la missa n. 0 IV <<Cunctipotens
Genitor Deus1> del Graduale Romanum, p. r6. La notació del Ms. és ací modal, no gaire fixa.
Després de l'Ordinarium Missae amb polifonía, Ilu conserva només dos exemples
del Proprium Missae, per haver-se perdut els restants, que seguirien en bell rengle.

N.0 46, ff. 30-30'. (Gr.) Omnes. (1) Surge.
La melodía d'aquest organum a dues veus va a la part inferior, i es troba al Graduale Romanwn, pp. 46-47. La versió a dues veus de W1 f. 29; Flo f. ros, i W 2 f. 68, és
ben diferent de la de Hu, que la presenta totalment modernitzada i no té res a veure amb
l'estil dels organa de l'escola de Notre-Dame. D'una banda, a Notre-Dame trobem que
només es canta a veus el mot Omnes del Gr., seguint ia resta amb cant gregaria. El verset <<Surge et iluminare Iherusalem quía gloria Domini super te orta esb> canta també a
dues veus, i deixa, en canvi, l'<<orta esb> perque es canti amb cant gregaria. Ens trobem,
dones, que, d'una banda, l'estil de Hu dóna més entrada a la polifonía i deixa més poc
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marge pel cant gregoria en el cas present. D'altra banda, mentre que en l'estil de NotreDame les veus caminen independents, amb notes organals i tingudes al Gr., amb notes
tingudes primer i després amb grups de tres ligatae o simplices al verset, a Hu veiem
com ambdues veus guarden sempre un mateix ritme modal i es prescindeix del tot
d'aquell tenor organal tan característic de Notre-Dame en els organa responsorials. Si
atenem a la veu del discant, mentre que l'estil de Notre-Dame duu una corba melódica
finíssima i molt cuidada, conseqücncia clara de la llibertat rítmica que ella guarda envers
la veu inferior, Hu en canvi, la presenta un xic descuidada i sovint ben dura, cosa ben explicable si atenem que Hu conserva la subjecció rítmica del discant, al moviment del tenor.
VERSló DE HuELGAS. - La notació de Hu és modal, si bé no sempre conseqüent; les pauses no segueixen un criteri fixe. Comparant el facsímil ambla transcripció
que donem, el lector es fara carrec dels equilibris que el musicoleg ha ele guardar per eixir-se d'aquesta notació ací tan poc curada. Seguint aquell principi de la subjecció rítmica
del discant al tenor, per transcriure aquesta composició no hem fet més que seguir el ritme
modal en ambdues veus. Els modus que dominen en els organa de Hu són el primer altemat amb el cinque i algunes vegades, de passada, hi surt el sise; quasi mai no hi hem
trobat el segon. Els ... que segueixen després del mot <menienb> del Gr., són per significar
que aquest no fineix encara, sinó que es continua amb cant gregoria.

N. 0 47, ff. 31-31'.

(Gr.) Propter (jr) Audi filia.

Organum a tres veus. La melodía del tenor es troba al Graduale Romanmn, p. 518
<<In Festo Assumptionis B. Mariae V.>>, patrona de Las Huelgas. Aquest Graduale, el
trobem a W1 ff. 41-41'; Flo ff. 128-129, i W, f. 84, amb l'estil pur de Notre-Dame.
Ludwig en parla al Repertorimn, pp. r8, zo, 73 i 169. Encara W1 ff. 23'-24, dóna una
altra versió diferent de les anteriors sobre el mateix Graduale; és la que nosaltres reproduim al costat de la versió Hu.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La versió Hu és aquí incompleta, pel fet de mancar
vuit fulles entre els ff. 31-32. No sabem quants Graduals seguirien encara després d'aquest,
o si en lloc de Graduals seguirien tropus de Sanctus, d'Agnus o de Benedicamus. El repertori de Notre-Dame ja canta més text amb polifonía que en la composició anterior, i
en aquest punt, s'avé amb Ilu. Per tal de fer veure més palcsament la diferencia entre
l'estil deis organa de Notre-Dame í els de Hu, donem ací la versió de W1 ff. 23'-24.
Aquesta, encara que es diferencia de la versió de W1 ff. 41-41', quant a l'estil, és del
tot identica amb aquella. La transcripció de Hu sembla que, poc c;:a por lla, podem presentar-la com a definitiva; en canvi no ens atrevim a tant en la transcripció de W1 . Els
organa de Notre-Dame són, per ara, molt difícils de transcriure justament, i hom s'exposa
a no encertar en alguns dels passatges més difícils. No cal baixar en detalls sobre la notació de Hu poc definida sovintment. W1 , tan fidel sempre en la copia de les composicions,
ara dóna el tenor amb forc;:a imperfeccions, que hem esmenat als mots aurem tunm.

N.o 48, f. 32.

Celeste preconium

1

Sonet 1tOX j1'deli1tm.

Tropus d'Hosanna a dues veus.
MANUSCRITS.- Aquesta versió és la umca que coneixem a dues veus. A una veu
amb melodía fonamentalment igual a la del tenor de Hu, l'hem vist a Vic, Catedral
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cod. cxi, Troparium ss. XI-XII, on s'anuncia només l'incipit en les grans festivitats; Vic,
Catedral cOdex XXXI, Troparium s. XIII, ff. 18'-19, on es dóna sencera, i en altres folis
on es dóna només l'incipit com en !'anterior Ms.; París, B. N., Troparium de Narbona
s. XII, lat. 778, ff. 209-209', amb tonada igual, escrita, pero, en fa i molt simple; París,
B. N. Troparium de Girona s. x n , nouv. acq. lat. 495, ff. 49-49'. Aquí es posa entre els
tropus d'Hosanna; hom va esborrar la melodía primitiva i hi va escriure lma tonada
semblant a la de H u; Troparium de Tortosa s. XIII, Catedral de Tortosa cod. 135· f. 17;
Madrid, B. N. M., 1361 Graduale-Troparium s. XIV, ff. 193-193'; Biblioteca de Catalunya
M. 9II, Troparium de Girona s. xy, f. 162, on diu : <lltem alios [Sanctus] in magnis festiuitatibus)>; Girona, CoHcgiata de Sant Feliu, Graduale-Troparium s. xv, f. 205', amb tonada quasi igual a la de Hu; Barcelona, Museu Diocessa, n. 0 1087, Troparium ss. XIV-XV,
procedent de Granollers, f. 128, amb tonada igual; Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó,
Códex 46, de Sant Cugat : En aquesta Consueta del 1219-1221, f. r 6r i 172, es copia
l'incipit d'aquesta composició amb tonada igual. AH citen el Troparium S. Martini (?)
Lemovicensis s. XI, París, lat. 887 que hem remirat sense poder-la pas trabar.
EDICIONS. - Text : AH 47, 331, que, com a Mss., cita només el Troparium de
Narbona, el de Girona i el de Limoges esmentats; Chevalier 3414. Mtísica : El comen~
ment recorda el Divittttm misteriut1t del n .0 18, que hem vist abans.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La notació de Hu és modal; poc fixa en les lligadures. Als compassos 8 i 12, mots proprium i flu:rttina, el Ms. dóna longa, ternaria seguida
de longa, longa; própiament han d'ésser longa, quaternaria; longa, com veiem al compas 10,
mot filium; al compas 8 encara, al podatus re mi del discant, manca l'opposita proprietas;
ídem, al podatus re mi del 12; els compassos 13-14 resulten així, per tal de servar el ritme
modal, bo i guardant les notes del Ms.; 13, la quaternaria si re re la no és modal; 14, la notació de les dues veus s'ha d'interpretar ad libitum .(per avenir-nos amb la simetría del
text, encabim la septenaria en una sola part del compas).
Hu passa per alt els versets 2a 2b que trobcm a tots els restants Mss. Per poder
comparar les diferents versions més sortints, ultra la de Tortosa, que reprodulm exactamental codex amb notació gregoriana, donem ací la versió de Vic XXXI. Aquesta la transcrivim amb ritme modal seguint el patró Hu, malgrat que Vic la doni amb notació aquitana. La versió de Vic, com la de Tortosa i la deis restants l\Iss., demostra bé que si a
H u hom es veu obhgat a transcriurc els compassos 13-14 amb semicorxercs i fins amb
fuses - que, de no exccutar-se amb molt retardant, destruirien la finor de la pe~ -,
és degut, no a la poca rectitud del ritme modal, sinó a l'abús de floritures del copista
castella. Cal remarcar, t ambé, el contrast bonic entre !'Hosanna g regaria, amb el
tropus de ritme modal per retornar a l'<<Ín excelsis» al ritme lliure. La versió de Vic
canta així:
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Benedicamtts Domino.

La melodía del tenor d'aqucst Benedicamus a dues veus, scnse tropus, no és troba
al repertori actual. La notació del Ms., malgrat el poc definida i les inconseqii~ncies que
duu, dóna el ritme modal. De moment la transcripció que oferim és l'única raonable que
hem trobat. Per dar-se compte de les dificultats que presenta la notació, cal només
fixar-se en el facsímil. Compas 14, redu"im les notes del Ms. a la qua ternaria mi re do re del
discant. Les pliques del tenor mig-organal, ja es compren que hi són només per un gust
del copista.

LES PROSES DELS CODEXS PENINSULARS
I LES DE LAS HUELGAS

La melodía de les proses és una altra de les qüestions cabdals de la
música monodica de l'Edat rnitjana. Aquest repertori musical és una deu
inexhaurible on van anar a xuclar, sens dubte, molts de trobadors per les
melodies de llurs obres. El repertori de cants tropats i de les tonades de les
seqüencies és una qüestió de maxim interes per. les melodies internacionals
de l'Edat mitjana, i per l' estudi de la naixenc;a .i evolució de la polifonía
en temps. vells, com hem vist més amunt. Es per c;o que la música dels tropus i la de les seqüencies interessen de cada día més als amadors de la
música medieval. Comprenem, pero, que els benedictins i llur escola central de
Solesmes deixin de banda aquests cants i no en vulguin encabir de moment cap
manuscrit en els facsírnils de la Paléographie Musicale. Ells creuen, i és veritat,
que les proses, com els tropus, s'aparten ja del repertori estrictament gregaria. La finalitat que ells t enen és tota una altra de la que mena les
nostres recerques en aquest punt. Ells miren primordialment a un fi practic, sense oblidar la part científica de la qüestió gregoriana. Aquesta finalitat
fa que llur interes sigui el captenir-se principalmen~ de les versions primitives de la part del cant gregaria practicat avui dins la litúrgia catolica. En
canvi, qui es dedica a 1' estudi de la música medieval no gregoriana, el me? a
primer de tot una fina1itat historica dins l'evolució de la música d'Europa
i una finalitat estetica per la bonicor deis cants antics. Els gregorianistes
cerquen la flor i el rovell de les melodies gregorianes per tal de donar-los
vida nova dins el culte cristia. En canvi, als musicolegs no precisament gregorianistes, els interessen adhuc aquestes melodies de tropus i de seqüencies
que, pel fet de tenir un caire tan popular van prestar-se a la florida dels cants
populars medievals. Es clar que els compositors de motets varen acudir sempre al fons de la melodía gregoriana pura pera cercar el tenor de les tals peces;
les poques excepcions sobre aquest punt, com veurem més avall, són ben rares.
Pero el fet negatiu dels motetistes, no implica per a nosaltres mica de menys-
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preu per la monodia dels tropus i de les seqüencies; el fet de les clausulae amb
música a veus de Notre-Dame de París, inicialment compostes per alternar amb
el cant gregoria auHmtic de la missa i de l'ofici, cls donava el patró de 90 que
musicalment podría ésser un motet a veus. Aquesta és la raó deis tenors del
motet classic, cmprat sempre al repertori del cant gregoria gcnuí i no al repertori
musical dels tropus i al de les proses.
Pels textos de les seqüencies, no cal dir que comptem amb materials
riquíssims. La publicació dels volums d'Analecta hymnica, amb més de 4500
poesies de seqüencies, fou un pas definitiu. Dreves, Blume i Bannister amb
aquesta edició, referen i completaren les col·leccions de H. A. Daniel del
1841-56 i r863, la de F. J. Mone del r853-55, la de J. M. Ncale de r8sz, la d' A.
Schubiger de l'any 1858, la de G. More] del r866-68, la de J. Kchrein del 1873,
la de 1' A. Reiners del r884, la de G. Milchsack del r886, la de lVIisset i Weale
del r888-92, cte., etc. Ni cal remarcar la feina de recerca que estalviava la
publicació del Repertorium Hymnologt"cum d'U. Chevalier durant els anys r8921921 i !'arsenal de textos litúrgics que va posar a l'abast de tothom amb la
seva BibHotheque Lit1trgique des del 1893.
Dissortadament no disposem de materials tan rics quant a la part musical de les seqüencies. Tenim les melodies que publicava l'esmentat Schubiger
en r858, les de F. Clément en r86r, les de Solesmes en les Variae Preces del
r888, també les mcloclies de les seqüencies d' Adam de St.-Victor publicades
per E. lVIisset i Pierre Aubry en 1901, les que va donar Dom Pothier a la
R evue du Chant Grégorien, anys IV (1895-96), V, VIII, IX, X, XII, XIII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII i XXV, i les que Aubry féu coneixer a la Tribnne de Saint Gervais
des del 1900; cal esmentar encara els exemples que han restat en la litúrgia
romana i en la de cliferents Ordres religioses; també la serie anglesa Hymn-111elodies and Sequences de la Plainsong and lVIediaeval Music Socicty ele 1903, el fons
preciós del codex de París, B. N. lat. 1339, publicat en Cantus varii romanoseraphici, de casa Desclée, del 1902, i l'altra col·lccció dels Dominics publicada
pel P. M. Barge, en Cantus pro Benedict·ionibus SS. Sacramenti, del mateix
Desclée, en 1909, i les poques aparegudes a la Rassegna Gregoriana, anys III,
IV, etc. A aquestes hem d'afegir-hi també l'edició en facsímil del Graduale de
Rouen del segle xm [ = París, B. N. lat. 904], feta per l\I. Loriquct en la seva
obra Le Graduel de l'Eglise cathedrale de Rouen an XIII6 siecle (Rouen, 1907),
i la publicació del codex preciós de Berlín Z. 78 del segle XII, perO. Drinkwelder,
en 1914, i la serie de 1' A. Hammerich, en fl.1ediaeval 1-nusic relics of Danemark
(Leipzig, 1912), les de G. Reiss publicades a Christiania en 1912 - úniques (les
de Reiss) que no bem pogut estudiar -, i les de C. A. 1\Ioberg, publicades en
Vber die schwedischen Sequenzen, del 1927. Fora de les col·leccions esmentades,
en trobaríem un cert nombre aparegudes 9a i lla, que no varíen pas en molt
Biblioteca de Catalunya
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el nombre relativament redillt de les cditades fins ara. Pero si comparem tot
en conjunt el nombre de melodies al costat del nombre de poesies de seqüencies, veurem com estem de curts encara en la publicació d'aquests materials
tan preciosos per a 1' estudi de la música monodica dels temps vells.
Si a aixo afegim que mentre que moltes scqüencies han passat d'un
monestir a l'altre i d'una nació a l'altra amb una tonada que duu sois variants
molt accidentals, i que, en canvi, n'hi ha d'altres que melodicament varíen
molt, tant, que apareixen amb quatre i cinc melodies t otalment diferents,
ens donarem compte de la importancia enorme que l'estudi complet d'aquesta branca de la monodia medieval pot prendre el dia que tinguem els materials publicats a l'abast de tothom. Es ben de doldre que la mateixa Analecta
hymnica (on només els voL 40, 53 i 54 donen fon;:a detalls quant a la melodía gracies a l'esfon; de Bannister)l i que el Repertorium de Chevalier, no
haguessin donat més sovint clarícia sobre si cls Mss. que citaven, duien
o no melodía, i si la música era a una o a diverscs veus, si amb neurnes o
amb notació quadrada o proporcional; el matcix fet d'oblidar quasi sistematicament d'assenyalar el foli deis l\'lss. que citen, cte., cte., fa que sovint hom
hagi de perdre hores i hores cercant Mss.; cosa que no caldria si les tals col·leccions haguessin donat una mica més d'importancia a la part musicaL D'altra
banda, si anéssirn a mirar, aquest buit és més culpa deis músics, que anys
enrera no s'havien preocupat d'aquestes qüestions, que dels mateixos himnolegs, que ja fcien prou de facilitar uns materials tan rics.
Quant als treballs de literatura crítica sobre la música de les seqüencies,
disposem ja d'estudis molt importants. Comenc;:ant per F. Wolf en 1841, 2 i
K. Bartsch en r868, 3 seguint pcr W. Baumkcr en r886 4 i ss., E. Bernoulli
en r8g8, 5 P. Aubry en r8gg i ss., 6 A. Gastoué, 7 Bannister 8 i altres que no cal
1. No cal dir com és de doldre la mort prematura d'Henry BANl>TIS'l'ER, el coH aborador de
Clemens Blnme en l'edició de les seqüencics. Ell
havia recollit t.ot el fons de melodies de proses
que 1i havien ei.'Cit dnrant els llru·gs anys de
treball. Dissortadament Bannister ya morir, esseut
bibliotecari de la Bodleiau Library d'Oxford en
1919, sense haver pogut donar el fruit de les
seves recerques. Per tant, l'arxiu de melodies
de seqücncíes, resta ineli."J>lorat. Segons ens va comunicar personalment Dom A. HUGHES en el
Congrcs de M:usicologia de Liége del 1930, els papers de Baunister amb les notes sobre la melodía
de les seqücncies els té a la seva ma per mor de
preparar-ne una edició de les principals. Ko cal
dir com esperem l'obra de Dom Hughes.
2. Ferdinaud ' VOLF, Ober die Lais, Sequenzen
und Leiche (Heidelberg, r84r ).

3· Karl BAR'.CSCH, Die lateinischen Sequenzen
des Mittelalters in musikalischer und rhythmischer
Bezielwng (Rostock, r868).
4· 'vV. BXUMKER, Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen, quatre volums.
Prciburg im Br. r886-I9II.
5· Ed. BERNOUI,I.I, Die Choralnotenschrift bei
Iiy11men tmd Sequenze1J (Leipzig, 1898).
6. H. MISSh"T et P. AUBRY, Les Proses
d'Adam de St.- Víctor, Texte et mu.sique (París,
1900). El mateix AT:BRY, a la Tribune de SaintGervais, des del 18<,9 i ss.
7· A. GASTouf:, en diferents articles publicats a la Trilnme de Sai11t-Gervais. També en el
sen estudi La musü¡ue occidentale, en l'Histcire
de la !llusique de 1' E11cyclopédíe de la musique,
fundada per A. LAVIGNAC (París, T913).
8. AH .¡o, 53 i 54·
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csmentar, passant pcr Wagner en rgzr1 i darrerament per Moberg, que sap
resumir bellament cls treballs anteriors i dóna punts de vista de gran interes per a l'esdevenidor, 2 no cal dir com estero ben encaminats en la qüestió de la música de les seqüencies. Tinguem encara present que si per l'estudi
de les melodies hom no podra prescindir tampoc deis treballs de crítica literaria de L. Gautier, 3 G. Gréiberd i de W. Meyer, 5 ni menys de P. von Winterfeld 6
i Dreves-Blume, tampoc podra hom oblidar els estudis musicals-literaris de
F. Gennrich, 7 i especialment e]s de H. Spanke8 i de J. Handschin. 9
Nosaltres no pretenem pas l'escatir ací problemes candents sobre aquesta
materia. <;o que avui ens pertoca, és simplement de situar les proses que trobem al Codex de Las Huelgas. La publicació d'aquestes proses posa davant
nostre dues qüestions de maxim interes : a) El fet de !'existencia de seqüencies compostes a la península; b) Com s'han d'executar les proscs del COdex
castella que avui ofrenem.

Quant al primer punt, cal només donar una mirada als diferents volums
d'Analecta hymnica, per donar-se compte que Espanya - si bé potser en
petita escala - va tenir compositors de seqüencies. Així, al vol. 8 de 1' AH
per exemple, trobem ja almenys sis seqüencies concgudes només pel Brevia''ium ms. Gerundense del segle xv, servat avui a la B. N. de París, lat. 1309.
El vol. 37 publica vint-i-ducs seqüencies conegudes només per missals de
Sevilla. Al vol. 34 trobem que es copien algunes només del Troparium de Tort osa del segle xm. Encara un bell rengle són del Psalterium de Roda del
segle xn, del Troparium de Vic dels segles XI-XII, procedent de Ripoll, del
d'Osca, del segle XII, procedent de Sant J oan de la Penya, del Troparium de
Vic XXXI del segle xm, del Graduale de Toledo 35.10 deis segles xu-xnr, i
de diferents missals manuscrits i impresos peninsulars.
Aquest fet tira ja per terra tot <;o que havia escrit Ad. R einers en r887.
Es tracta d'aquell Reiners que estudiant a l'Ecole des Chartres de París, va
I. Eitlfillmmg itJ die gregorianischen MelodietJ
(Leipzig, I 9II), 13 , i principalment el vol. m
(Leipzig, 1921).
2. Carl Allan MOBER.C, Ober die schwedischen Sequenzen. Eine tnusikgeschichtliche Studie
(Uppsala und Stockholm, 1927), I-IJ.
3. L. GAuTmR., Histoire de la Poésie Liturgique, I, Les Tropes (Pa~is, 1886).
4· GROBER., Grundriss der romatl. Philol. u .
5. Gesammelte A bhandltmgen zur mittellateinischen Rythmik (Berlín, 1905), I-II. També lJber
die rythmischetl Preces der mozarabischen Liturgie, a les Nachrichten von der Konigl. Gesellschaft

der Wissensch. de Gottingen, I9IJ, 104-175, etc.
6. P. von WniTERFELD, Rhythmen -und Sequenzenstudien, a la Z eitschrift fitr deutsches Alterthum t'nd deutsche Litter., XLV, XLVll, etc.
7· Musillwissenschaft und romanische Philologie (Halle a. S. 1918) i en altres bandes.
8. Zeitschrift far franzosische Sprache und Lile·
ratur (1928), vol. 51, p. 73 i ss.; A rchiv. für das Studmm der tlCUerm Sprai;/retumdLitera~U1'en, YO! 156;
Zeilschrift fitr rom. Philologie, vol. 51, pp. 309 i ss.
9· Ober Estampie und Sequenz, a la Zeitschrijt für MW (1929), xn, p. r i ss., i (1930) xm,
pp. 113 i SS.
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publicar Die Tropen, Prosen ttnd Prajationsgesange des feierlichen Hochamtes im Mittelalter, ja en r884. 1 Tres anys més tard, bavent ja viatjat arreu
d'Europa per tal de continuar aquests estudis, va publicar Unbekannte Tropengesange des jeierlichen Messamtes im Mittelalter, nebst einigen Melodien der
K.yrietropen; en r884 va escriure aquesta afirmació que ara ja no podría sostenirse ni per part de casa nostra i menys encara per part d' ltaJia : <<Alle christlichen VOlker des Abendlandes haben sich an der Prosendichtung in mehr oder
weniger grosen Masse betheilig. Indes sind aus ltalien und Spanien fast keine
mittelalterlische Sequenze aus dem x.- XIV. Jahrhundert bekannt.>> 2
E n la introducció que Dreves escriu al vol. r6 d'Analecta hymnica, es
pinta la realitat de les biblioteques hispaniques aquells anys r8go i ss. que
ell íeia el viatge per Espanya. En r894 va publicar els vols. r6 i I7 de 1' AH
esmentada, amb el títol Hyrnnodia Hiberica. Allí es dóna una petita nota dels
breviaris i missals impresos que va trobar a les biblioteques de Girona, Barcelona, Vic, Tarragona, Tortosa, Valencia, Madrid, Sevilla, Cordova, Toledo,
Escorial, Avila, Salamanca, Valladolid, Palencia, Leon, Compostela, Burgos,
Tudela, Tara<;ona, Saragossa, Osea, Lleida, Montserrat i Urgell. Quant als manuscrits, els especifica només dins el text. Dreves es plany amargament de l'escassetat de joies litúrgiques que per ell tan contrastava amb la riquesa documental deis arxius de les catedrals espanyoles; aquesta pobresa de llibres litúrgics no li acahava de compensar l'aspror de .la seva correguda pels pobles
i muntanyes de casa nostra. Encara remarca amb desiHusió, que els missals
i breviaris hispanics són poc interessants per l'himnoleg, pel fet que rarament
contenen seqüencies. I afegia : <<Darum behaupten wollen, dass die Sequenzen
in Spanien nie üblich gewesen, heisst indes zu weit gehen. Manche Breviere
strotzen von Sequenzen, und die wenigen uns erhaltenen Troparien zeigen,
dass in gewissen Gegenden Spaniens die Sequenzen ebenso beliebt waren, wic
anderwarts. Dcr mozarabische Ritus allerdings kannte von Sequenzen nichts.>>3
Dreves afegeL"" que arreu on dominava el ritu mossarabig no podien arrelar
les seqüencies. Recorda, que una vcgada abolit aquest ritu, hi va entrar la Lex
Romana, l'usus Romanae Curiae, que no mirava amb gaire amor la usan<;a de
seqüencies. Cal remarcar, pero, que en les encontrades, on el ritu roma va entrar
de bona hora, hom troba més abundor de proscs. Aquestes remarques de Dreves
les podem ben confirmar nosaltres, després dels anys de recerca que portero dins
la península. Tot seguit veurem coma Catalunya, on el cant gregoria féu bella florida ja a comen<;ament del segle x, les seqüencies hi foren practicades des de dics
ben primerencs amb el mateix amor que als temples i monestirs del Sud de Fran<;a.
1.
Luxemburg, 1884. Eren deis troparis de
Prümer (del993 alxoox), i d'Echternacb del s. :xn.
2.
Cf. el seu estudi Ut1bekamzte Sequenzen

des Míttelalters, a Gregorius-Blatt (1888), xm,
pp. 57 i SS.
3· AH 16, p. 23.
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Malgrat que Dreves no citi en lloc a part, i tots en conjunt, els manuscrits litúrgics que havia trobat amb seqüencies dins la península, hom pot heure'n bé la llista completa si repassa tots els volums d' AH, principalment els
vols. 8, r6, 17, 34, 35, 37, 53, 54 i 55· Només per recordar-ne uns quants, trobem
que cita un Antiphonale ms. Barcinonense saec. IZ, que ell havia vist a Barcelona de Privatbesitz,l i que no hem pogut trobar enlloc. Un Breviarium de
Vic del seglc XIII, que ell veié a aquella catedral amb la signatura C. 2 També
l'Antiphonarium ms. Oscense del segle XIII, que fa temps nosaltres veiérem a
Osea, i el Breviarium IUerdense del segle XIII conservat a Lleida. 3 L'Antiphonarium ms. S. Felicis Cerundensis s. n. saec. II, que ell va veurc a Girona, es
conserva a la CoHegiata de Sant Feliu, dissortadament molt incomplet. Dreves
fou qui va descobrir a Genova, en 1892, el lviissale Hispalense dels segles
XIV-XV, el qual li va proporcionar un bell rengle de seqüencies; amb aquesta
treballa va poder completar les que havia trobat als exemplars posteriors del
Missale Hispalense, servats avui a la Colombina de Sevilla, en els quals moltes
seqüencies es copien incompletes. 4 El Missale ms. Praedicatorum Hispanicum
saec. r6 Cod. Vatic. 5590 li va ofrenar algunes troballes de preu. Un Missale
Valentinum del segle xv i un altre impres a Valencia en 1509, servats encara
avui a la catedral de Valencia, i un altre impres a Napols en 1489, li varen
proporcionar sorpreses boniques. Dreves veié encara el Graduale ms. S. Audoeni
Rotomagensis saec. 13, que trobem avui a la B. N. de Madrid, C. 132, i que
ell esmenta arreu. També el Breviarium ms. Gerundense deis seglcs XIv-xv, de
la catedral de Girona 3, i el Breviarium ms. del segle xv, servat a Zamora, i el
Graduale Toletanum dcls segles XII-XIII, guardat avui a Toledo C. 35· ro. Ell va
estudiar el codcx Bb 150 del segle XIV de la B. N. de Madrid, amb la seqüencia Virga de Iesse prodiit i alguns himnes i 1' Offici~tm almiflue virginis, obra
del conegut J ohannes Aegidius Zamorensis; 5 també els dos Breviaris de Vic
CXVII i CVI, dels segles XIV-XV i del xv, respectivament, que hem vist a la catedral de Vic i el Psalterium de Roda, servat a la catedral de Lleida, de II9I; 6
el Breviarium Illerdense del segle XIV, guardat també allí;' el Breviarium Hispanicum saec. II-Iz, servat a Londres, Brit. Museum Add. 30848, 8 i l'altre
del mateix temps, també al Brit. Museum Add. 30849, 9 així com també el
Breviarimn Genmdense del 1290 que veié a Sant Feliu de Girona. 10 Del Breviarium 11tS. S. Cucupha#s, copia algun himne que treu de Tamayo, Martyrolog. Hispan., v, z88. 11
x.
2.
3·
4·

5·
6.

AH
AH
AH
A 1-I
AH
AH

pp. 19 i 86.
p. 29.
p 29.
p. 9.
x6, pp. 62 i 186.
16, p. 84.

17,
17,
17,
37,

.

7·

AH x6, p. 91.
AH 16, p. 95; també vol. 12, p. 86.
AH I6, p. 152.
10.
AH 16, p. 128.
1 r.
AH 16, p. roo. Dissortadament no hem
pogut beure aquest Breviarium.
8.
9.

rs8

EL CODEX POLIFONIC DE LAS HUELGAS

L'obra de Dreves en l'edició de seqüencies fou seguida i completada
per Blume i Bannister. Cap deis dos va venir a la península per continuar-hi
la recerca. Ells es varen servir només de les notes que havia pres Dreves en
el viatge esmentat i d'altres d'admiradors enviades per correspondencia.
Per fer 1' edició definitiva es varen trobar que necessitaven de coJ.lacionar
adhuc totes les melodies deis Graduals i Troparis deis pa!sos d'Occident
que ambdós des d'anys prosseguien. Els editors d' AH confessen que Espanya
és un país que relativament els ha proporcionat ben poca cosa. 1 Tinguem
present que, ultra deis I ndexs de Dreves i de les petites notes enviades per
particulars (aquest és el cas deis incipits del codex de Las Huelgas, que,
com ens contava el P. Blume, els varen enviar amablement els monjos de
Silos), ells varen tenir a la ma el Prosarium Gerundense del segle x n , servat
a la B. N. de París, i pogueren col-lacionar, per mitja de les fotografíes que
serven els monjos de Solesmes, cls dos <<wertvollen>> troparis que avui es
guarden a la catedral de Vic. Blume publica el <<] ubilantes exultemus 1 Collaudantes exaltemus>>, que va copiar només del Collectaneum ms. Hispanicum
saec. 14. cod. Vatic. Palat. 965, del Missale Barcinonense (Lugduni, 1521) i
del de Montserrat del mateix any. 2 El <<Ad honorem 1 Virginis cantemus omnes 1
Voce una>>, el va transcriure només del Missale secundum usum almae Majoricensis ecclesiae (impr. Venetiis, 1506), de l'exemplar <<U11ÍCU:n1>) que tenia
Ludwig Rosenthal de Munic; 3 les de Sant Bla~ <<Corde tuo nos canemus>>, i
l'altra <<J ucundemur modulantes>>, es coneixen solament per 1' Offici'l.tm ms.
rhythm. s. Blasii Hispaniensis saec. 13, que Blume havia vist <cl\fit Melodie>>
a casa del susdit antiquari. 4 Allí edita encara el <<Commendemus Gabrielem>
del Missale Oscense et Jaccense (impr. [Caesaruguste 1504?]), 5 i l'altra seqü€mcia <<Pía mater plangit ecclesia>> de sant Tomas de Cantorbcry, que va transcriure del Graduale ms. Escorialense saec. 12-13, Cod. S. Gervasii Barcinonen.
segle X III (desaparcgut ambla crema de 1909), 6 i d'altres manuscrits.
Escau de recordar també els treballs d'E. Misset i W. Weale, els
1.
«Nnr aus Spanien relativ sehr wenigen
Sequenzenquellen haben wir nicht in Spanien
selbst direkt geschopft. Es standen uns die Iudizes, welche seinerzeit. Dreves aus spanischen
Prosarien angefertigt hatte, zu Gebote, so dass
auf Grund derselben bci den einzelnen Sequenzen wenigstens ihr Vorkommen in bestimmten
Diiizesen Spaniens vcnner kt werden konn te; das
Tropar von Gerona konnte von uns in Paris
(Cod. Nouv. acq. 495) vollstandig ausgeuützt werden; schlies: lich maclttc das liebenswiirdige Ent.gegenkomrneu der in der K irchenmusikalischeu
Welt best bekannten Benediktiner von Solesmes,
welche ihre Photograpllien der beiden Tropare von

Vich und Ripoll (Codd. CXI und XXXI d . r Capitelsbibliothek zu Vich) uns zur Verfiigung stellten,
es moglich, die Sequenzen dieser beiden wertvollen Kodizes zu kollationiereu.t (Cf. AH 53,
introducció, pp. X-XI.)
2. AH 55 132.
3· AH 54, 332.
4· AH 55, 112 i 114 cita el Katalog 155,
N. 315 de L. ROSENl'UAL de Munic.
5· AH 55, 166.
6. AH 55, 36o. Aquest Ms. deis Franciscans
de Barcelona, el coneixen només per les notes
que Dom G. M. Snnyol va publicar a la Revista
Montserratina el desembre de 1907.
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quals, en la seva Analecta líturgica,t copien del Míssale de Toledo, del rsr2, 2
la prosa <<De Christi corpore 1 Tanta sollemniru>, 3 llavors desconeguda i antigament amada en els temples peninsulars, i a la q ual va succeir el <<Lauda
Siom. També publiquen l'incipit de les 73 proses que es troben al Nfissal de
Saragossa, del 1485, 4 i en copien 27, de les quals, aquells dies, 26 eren encara
inedites. 5 Més enlla donen, així mateix, l'incipit de les 47 proses del l'v!issale
de Sevilla, impres vers rsoo, 6 i en copien 24 de desconegudes,7 que col·lacionen amb els missals Mss. de la Bibl. Colombina de Sevilla, 83.15, 83.17 i 8s.r 8,
tots del segle xv, i amb el Missale Hispalense dels segles xrv-xv, servat a la
Bibl. de la Universitat de Genova, A vn , 3, i amb l'altre 111issale Hispalense,
llavors a la Colombina de Sevilla, Vitr. !2. Aquests missals de Sevilla tenen
un gros interes per nosaltres, puix que duen algunes proses fins ara conegudes
solament per ells, i que resulta que també existeixen al codex de Las Huelgas. Misset i Weale foren també els primers qui clonaren a coneixer l'incipit
de les go seqüencies del Tropari de CaUmia del segle xn, que tantes vegades
hem vist a la B. N. de Madrid, Mss. 19421 (a. C-88). Com hem dit a la pagina So, aquest manuscrit prové de la Biblioteca Felip V; hom el feu desapareixer de la B. N. esmentada, i F. A Barbieri, en r868, el va comprar a Salamanca; a la mort de Barbieri, en r8g4, el Códex fou tornat a la B. N. De
les go proses, en publicavcn 13 d'inedites, 8 algunes de les quals col-lacionaven
amb altres Mss. Es el Tropari que citen sovint Blume i Bannister, servint-se
de les dades de Misset i \iVeale, i el qual, comes veu, no esta pas perdut, com
havien presumit tan tes vegades en rgrr 9 els editors d' AH.
Com a treballs de recerca fets pels de casa nostra, cal esmentar l'esfor9 del P. Villanueva, el qual, en el viatge d' estudi que féu a comen9 del
segle XIX per les catedrals hispaniques, fou el primer que es va fixar en el tex{
dels tropus i de les scqüencies; aixo en dies que a Europa tan poca cosa
s'havia fet en aquest sentit. A més dels volums del scu Viage, cal fullejar cls
seus manuscrits, servats a la Academia de la Historia de Madrid, Colección
Víllanueva, 64 = (r2-r9-4). Allí és on trobcm les seves notes sobre ritus i
usances litúrgiques dels temples peninsulars, i especialment de Catalnnya,
que recorcla tan sovint en els volums del Viage. Dissortadament, aquesI.
Analecta lif14rgica o Thesauris hymnclogicis hactem1s editis supplementum amplissimum.
Prosae I-n (Insulis et Brugis, mdccclxxxviii i
mdcccxcii).
2.
Missale mixtum secrmdum ordinem et regulam sanctae Ecclesiae Toletanae, Hispaniarum
Primatis (Burgis, 1512).
3· Vol. 1, p. 114 i s.
4· Missale sectmdwn morem Caesarat4gzlStanae
Ecclesiae (Caesaraugustae, 1485).

5. L. c., n, p. 358 i ss. Les proses citades
abarquen els n. 05 729-755.
6 . 1\fissale secrmdum ttsrtm sa?tel4e Ecclesiae
Hyspalensis, Hyspali, c. 1500.
7- L. c., n, p. 426 i ss. Les proses que copien
van des del n. 0 778 al 8ox.
8. Ibídem, n, p. 485 i ss. Les susdites proses
abracen els n.os 828-840.
9. AH 53. pp. 144, 400, etc. Cf. la taula
deis Mss. que hem vist a la B. N. de 1\Iadrid.
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tes notes, quasi arreglades per a dur a la impremta, varen restar manuscrites
i ignorades fins al present. És allí on trobem la copia de totes les proses
<<Ex cod. Prosar. in Arch. Eccl. Gerund. Ms. saec. XI notis musicalibus appictis, absque tamen clavibus et lineis, earum tamen aliquas saec. XII. exaratas
ex litterarum genio colligi ... >> No sabem si aquest Tropari del segle XI, que Villanueva veié a la catedral de Girona, sera el mateix Tropari del segle XII
amb afegiments del X IV, que avui es guarda a la B. N. de París, nouv. acq.
lat. 495, i que, un segle més tard, han despullat els autors d'Analecta hymn-ica. En aquests originals del P. Villanueva hom troba una infinitat de notes
h istorico-litúrgiques copiades de la Consueta del 1360 de la Catedral de Girona, de l'antiga Consueta de Barcelona del segle XIV, de la de Mallorca, també
del XIV, amb afegiments del xv; de la del segle XIII, i de la del segle xv de la
éatedral de Vic; de la del segle XIV de la catedral d'Urgell; de la Consueta de
la Catedral de Valencia, del segle xv. Copia, també, d'un Breviari manuscrit
en pergamí, del 1464, i de la Setmana santa de Valencia, del 1533, encara
d'un altre Breviari ms. del 1460, servat a la parroquia de Sant J oan [de Valencia?], del Breviari de Segorb del rss6, del de la Seu d'Urgell del I487, del
de Sevilla de rs63, del Missale de Lleida del segle XIV, del Missale Hispalense
del 1393, que nosaltres no varem poder trobar en l'enquesta que férem a la
Colombina en 1929. Anota cerimonies de la Consueta de Sevilla del rssz,
i de l'altra de Mallorca del rsrr. Copia textos del Missale Valentin·u m (Venetiis, I509), del de Barcelona del segle XVI, del Lectionarium del segle XIV de
la catedral de Barcelona, del Pont·ificale del segle XII de la catedral de Girona,
del ·.Missale Barcinonense del segle XIV, del111.issale 111ajoricense ms. del segle xv,
del Missale Ecclesiae Urgellensis del 1396, del Breviarium Carthaginense del
segle XII, etc.
Aquestes notes preciases ens proporcionen materials rics pera la litúrgica
nostrada de les Verbeta (una mena de proses i versos que es cantaven als responsoris de Maitines), tropus, seqüencies, alhora amb tot el" cerimonial i lloc litúrgic
just, on les tals peces es cantaven en les nostres catedrals. Si Dreves hagués co~
negut aquestes notes del P. Villanueva, hauria pogut orientar-se tot d'una per
la recerca memorable que ell emprenia aquells dies a casa nostra.
A més deis treballs del P. Villanueva i d'aquests manuscrits que ell
preparava per a la seva obra De antiqu,is Hispaniae Ecclesiae ritibus, encara
que no es fixin especialment sobre el fet dels tropus i de les seqüencies, per
heure idea clara deis Codexs litúrgics servats a la península que podrien facilitar-nos 1'estudi del passat hispanic en aquest punt, caldra consultar, a la
mateixa Academia de la Historia, les Col-leccions de Traggia, Abad i Lasierra, Abella i altres.
És de justícia recordar, també, els treballs recents del P. J. Ferreres,
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el qual, si bé en un altre aspecte totalment practic i de divulgació, ha estudiat les
biblioteques eclesiastiques i provincials de Catalunya. 1 Es veritat que no es fixa
gaire en el cas especial de les seqüencies, pero cita els Mss. que ell ha vist a les
catedrals, i anota quan hi ha trobat seqüencies. Així, parla del Missale I I (rz)
i el 15 de la CoHegiata de Sant Feliu de Girona, el rrz i gr (gz) de la catedral de Valencia, que duen proses malauradament sense música2 i altres.
Coma resum de tot s;o que acabem d'exposar, podem dir que la recerca
sobre el text de les seqüencies no és pas finida entre nosaltres; encara manca
molt per espigolar, i hom no pot preveure que pot rajar amb el temps deis
arxius i biblioteques peninsulars. Els mateixos Troparis de Ripoll i de Vic
que Blume i Bannister varen extract ar, no són del tot exhaurits; del que
hem esmentat d'Osca, pel que es veu en les cites que en fa AH, el P. Dreves
va prendre només l'incipit; sera per s;o que Blume mai no coHaciona aquest
Ms. Així mateix, el Tropari de Tortosa guarda composicions incdites; també
el Tropari del scgle xv, de Girona, servat a la Bibl. de Catalunya. El codex I de l'Orfeó Catala, el Ms. rz de l'arxiu diocesa de Tarragona, el Missale
!11ixtmn de La Seu d'Drgell, amb unes 26 proses, i d'altres que esperen un estudi més detingut. 3 A la Bibl. Nacional de Madrid, ultra del Troparium de
Catania del segle xn i del Graduale S. A ·udoeni Rotomagensis del segle XII
esmentats, hem estudiat diferents vegades un Troparium del scgle XII, manuscrit 288 (a. C. rsr), que prové també de la biblioteca de Felip V, amb
una bellesa de seqücncies i tropus, i un altre Troparium del segle XII, Mss.
z8g (a. C. 153), que descrivim en part a la introducció. Hem vist tropus i
seqüencies escampades per c;a i per lla en els Mss. L. III. 4 del segle xn;
Q. III. ro de finals del xn; B. II. r; R. II. 7, etc.; en canvi, no hem trobat
cap prosa al L. III. 3· Breviarium benedictinum ... , del segle XII, complement,
potser, del L. III. 4 citat. R. del Arco, en la revista de Saragossa, Universidad
(rgzg), V I, p. 350, parla de dos troparis dels segles X I-XII, servats a Osea;
hem mirat personalment tots cls codexs d'aquell arxiu, i de troparis d'aquell
temps només se n'hi ha conservat un. Tal afirmació sois prové d'un malentcs.
N o oblidem que la practica dels tro pus i de les seq üencies fou j a conreada
des de temps vells a la nostra península. Quant als tropus, hom pot recular en
molts d'anys llur historial a Espanya. N'hi ha prou a fullejar els llibres de litúrgia mossanlbiga per veure com, des de dies ben primerencs, ella va tenir les
Preces i les Miserationcs que les acosten a les proses. Encara el codex de Silos,
1. La seva obra El Breviario )' las mtevas
Rúbricas, HI p !adrid, 191.¡) , on descriu düerents
breviaris calalans, li va obrir el cami pera escriure la história del Missal que citern a continuació.
2.
Historia det Misal Romano (Barcelona,
1929), p. IIO.

Biblioteca de Cata lunya

3· Quant a la música de seqüencies i quant
al text i música de les Verbeta deis códexs servats
a Catalunya, Aragó, :llallorca i Valencia, en
parlarem en detall en La Música a Catalunya
des del segle x al xvu. Cf. La Mttsique en Catalogne esmentada.
21
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avui al Brit. Museum Add. 30845, f. 4, dóna un Credo amb neumes, seguit
d'un Gloria in excelsis amb tropus i d'un Kyrie farcit; 1 també en un altre
lloc, es repeteix un segon cas així.2 Quant a les seqü~mcies, tinguem present
que AH 3 citen el Brev-iarium et Missale Mozarab-ic'ltm S . Dominici Exiliensis
saec. rr, ara al Brit. Museum Add. 30850, que dóna la seqüencia <<Adludat
laetus ordo>>, de sant Maurici i companys, que Dreves, a l'AH 7, n. 0 176, la
suposava provinent de Saint-Martial de Limoges, i que Blume, després
de coneixer el Ms. de Silos, ja en dubta. El mateix volum d' AH4 copia la prosa
<<Alma sollemnitas 1 Domini gloriosa>>, dels sants martirs i la <<Trinum Deum
laudemus orones>>, 6 ambdues amb neumes, que es coneixen només pel codex
esmentat de Silos, on van afegides amb apendix del segle XII. Com remarca
Blume, aquestes dues seqüencies són de maxim interes, puix que són els únics
models que resten de seqüencies usades dins la litúrgia mossarabiga. 6
Aixo vol dir, que la litúrgia visigotica va coneixer també i va cantar
seqüencies, cosa que els Mss. mossarabigs de !'epoca classica no donen pas
a comprendre. Tinguem en compte que els grans centres de la cultura litúrgica dels segles I X- XI a les terres de Castella, Aragó, etc., tenien la litúrgia
mossarabiga, la qual, en temps del seu esplendor, .segons tota versemblan<;a,
mai no va admetre les proses dins la seva litúrgia. Es potser per <jo que en
els catalegs servats de temps vells, no trobem memoria de !'existencia de
prosers o seqüenciers d'aquest temps. Es veritat que el concili de Braga del
56r sots el rei Teodomirus, al canon xn es maúava : «<tem placuit, ut extra
psalmos vel canonicarum scripturarum novi et veteris Testamenti nihil poet ice compositum in ecclesia psallatur, sicut et sancti praecipuunt canones.>>7
Així en el Concili II de Braga hom insistía <<Non oportet psalmos compositos et vulgares in ecclesia dicere>>. 8 Pero aquest decret de Braga no va regir
gaire temps, car veiem que el ConCili IV de Toledo del 633 al Canon XIII es
manava : <<Sicut igitur orationes ita et hymnos in laudem Dei compositos
1.

M . FÉROTIN,

Libet' Sacramentorum, co-

lumna 82t.
col. 6or.
AH 53, p. 306.
AH 53, p. 374·
5· AH 53. 375·
6. illiese u. die folgende bisher unbekannte
Sequenz sind von grosser Bedeutung als ausserst
seltene Beispiele vom Gebrauch der Sequenzen
in der mozara.bischen Liturgie». Cf. AH 53, 375·
Encara després de copiar la segona aixf anota:
«Man kürzte oft die Sequenzen in Spanien; ob
also diese beiden Sequenzen vollstandig sind?&
Anotem, pero, de passada, que segons unes notes
afegides al cataleg de Mss. que serven en fotocopia els monjos de Solesmes, aquests dos códexs
2.

3·
4·

M. FÉRO'l'IN, l . c.,

visigótics própiamEmt no pertanyen pas a la
litúrgia mossarabiga; són simplement dos missals-breviaris benedictins copiats amb lletra visigoda.
7· TEJADA, ll, p. 614. M. RODRIGUES LAPA,
Das origens da poesía lít'ica em Portugal na I dadeMédia, p. 152.
8. Cal recordar que en 538 el Papa Vigilius
va escriure a Profuturas, bisbe de Braga, responent a una consulta sobre l'ús deis ritus mossarabics de la seva Església i que des de llavors
Braga va usar ja el ritu roma. Cf. J. Augusto
FERREmo, Estudios históricos-litúrgicos. Os Ritos
particulares das Igreyas de Braga e Toledo (Coimbra, 1924). També PRADO, Historia del rito mozárabe, p. 67.
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nullus nostrum ulterius improbet, sed pari modo Gallia Hispaniaque celebret.>>1 La litúrgia mossarabiga, tan rica en preces, rniserationes i altres, no
va coneixer potser l'usanc;a de les proses fins després de la seva abolició, com
semblen provar-ho les dues seqüencies del codex mossarabic de Silos esmentat
suara. S'explica bé, dones, que no trobem troparis vells castellans ríes en seqüencies. <;o que no s'explica, és el fet que els temples castellans siguin tan
pobres en seqüencies dels segles XII-XIV. L'única explicació que trobem raonable és el mateix fet de la perdua dels codexs gregorians d'aquest temps.
Aquesta manca de notícies sobre !'existencia de Prosers als monestirs i
esglésies castellanes, contrasta amb el fet de Catalunya. Catalunya, ve'ina de
Fran<;a, amb els seus monestirs emparentats culturalment i litúrgica amb els
grans centres del migdia de Franc;a, principalment amb Moissac, Limoges i altres
centres dels tropus i de les seqüencies, per forc;a havia de fer-hi florida ja de
bona hora aquesta branca litúrgica de les seqüencies. Així, al cataleg del 1047
del moncstir de Ripoll, ja hi trobem : <<Prosarios n , ... Ymnarios X>>. 2 A la fundació del moncstir de Sant Pere d'Escales i benedicció feta pel bisbe de
La Seu, \Vissad, en g6o, el prevere Francernir dóna una serie de llibres,
entre els quals <<Passionario I, Chanano 1, Missale Lectionario, Antiphonario in
uno volurnine. Psalterio I, Prosario 1 et Prophetarum 1...>>3 R emon, Levita,
en 1045, feia testament abans d'emprendre el viatge de romería a Santiago
i llegava «Antifaner, Missale, Presser, Saltirio, etc.>>4 Sunyer, en 1054, llega
el seu <<Antiphonario, Licianero, Tropero, Psalterio>>. Arnau en 1055 deixava
<<Ípso meo Presser cum Himnen>.5 Al codex de concilis del segle xn servat a La
Seu amb lletra també del segle xn, hom troba anotat a les tapes un cat aleg de
llibres d'aquella catedral, entre els quals <<IV0 Antiphonaria et 1. Tropen>. Encara allí mateix <<III Psalteria et v. Oficiaría et VI. R esponsoria et Antiphonario
et in uno volumine Oficiarium et Antiphonarium ... et IV Tropers>>. 6 En un
inventari de la biblioteca de la Catedral de Roda fet al segle xn, entrernig
d'altres Codexs trobcm : <<II. Leccionarios et III. Missales ct 11. Ordinales ... et
IV. Oficiaría et 1. Antifonarium cum Oficiario, et alium Antifonarium et 1. Colectaneum ... et vnr. Psalteria et 1. Consuetudines et 1. Prosarimn.>>7
x. TEJADA, n, p.
2.

3·

274.

BEER, l. c., I, pp. lOI i 105.
VU.I.J\1\'UEVA, Viage, t. XII, apendix x.

També P. PUJO!., De la cultttt-a catalana mig-eval:
Una biblioteca dels temps t-omanics, en els Estudis
Univet-sitaris Catala11s (1913), vn, p. 2.
4· PUJOL, ibidem, p. 4·
5· PUJOL, l. c., dóna nna serie de documents
preciosos, tot.s del segle XI. El Presser contindria
segurament. p,-eces al costat de les proses i tropus.
6. PUJO!., l. c., p. 6.

7· Mss. d'ABAD y l.ASIER.RJ\, Madrid, Academia de la IIistoria, 27-4-122, f. 240. !.'autor
escriu : tse extraxo de la pág. 20 de un Quadernillo en quarto que se halla en el mismo archivo•,
i al final afegeLx : tDe los Libros creeré que se
conser..-an los Morales, :\pocalipsi, Diálogos, Sanetorales, Quadrageuario, Yit.as Patrum, Leccionario, 1\Iorales y tm Pastoral que llaman el manual
de S.n Ramon. algunos oficim·ios y Antifonat-ios
con lo exposilivo y !'salterios; no sé si se encontraran los otros.&
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Amb aquestes dades documentals es correspon el fet de diferents Troparis
amb beJl rengle de seqüencies que hem servat a Catalunya i a 1' Aragó. El fet
negatiu documental conegut fins ara, i el fet de la no existencia de gaires manuscrits propis de Castella amb seqücncies, no vol dir que les esglésies castellanes no haguessin practicat les proses, almenys després de la introducció de la
Lex Romana. El cataleg dels llibres del Infantado de Covarrubias de r8 d'abril
de 1458, que cita <<dos Prosarios, otro Prosario vie}o que non tiene coberturas, .. .
un santoral viejo cantado, etc .. .>>,1 és prou significatiu. Si aquí ja es posen tres
Proscrs, dels quals l'un aquells dies ja era vie}o, que no seria del bell rengle
de monestirs en el cas d'haver-se conservat els manuscrits? Encara té més
valor l'cxistencia d'uns fragments d'nn prosari de Santa Clara d' Allariz (Galícia),
servats avui a 1'Academia de la Historia de Madrid. Aquest lumnari, que fou
ja dcsfet en temps antics pels mateixos monjas que se'n servircn per cobertes
de llibres, segons Amador de los Ríos, conté música i és de tcmps vells. Dissortadamcnt no l'hem pogut consultar. 2
El fragmcnt del Tropari-Prosari, del segle XIII, de la Parroquia de Sant
Esteve de Burgos que hem assenyalat a la pagina go, amb catorze proses
(algunes incompletes) copiades a.t-nb notació aquitana, i altres petits fragments
que hem vist per ci per lla, són una prava que en el segle XIII als temples
de Castella era ben viva la pnktica del cant de seqüencies.
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Els breviaris i missals manuscrits, i principalment els impresos despullats
pcr Drcvcs i Blume, proven a bastament que les csglésies castellanes varen
concixcr bé la practica del cant de les seqücncics. Pero per nosaltres, en temps
ja més tarda, és una prava decisiva el manuscrit de Las Huelgas. Aquí hi
trobem 31 proses, de les quals I I són a dues veus i les rcstants a una.
Pcr posar en clar el repertori de scqücncics de Huelgas, les dividim en
cinc grups:
1. L. SERRANO, Fuentes para la Historia de
Castilla, t. u, Cartulario del Infantado de Cooarrubias (Madrid, 1907), p. 339·
2. Vegi's A~!ADOR DE I.OS RIOS, Historia crítica de la literatura cspa1iola, u, 350. Allí publica la
coueguda seqüwcia. A ve, Maria, graJia plena, 1
Domintts fecttm virgo serena (AH 54, 337), que copia del susdit Himnari de Allariz i la pren com a
biruue. També R. ~ÚTJANA, La M1tsique en Espagnc, de l'Encyclopédie de la Musique citada,
p. 1927, reprodueix tUl fragment d'aquest himnari; per ell ens serubla que podem datar el Ms.

com de final:; del segle XI o comenc; del segle x-u.
Encara per la mostra ens fa l'efecte que es traeta
d'lW Prosari, i no d.'un Himnari. Per resoldre
aquest dubte bem inteutat diferents vegades Yeur ~
personalmenl aquests fragments del Códex d'Allariz a !'Academia de la Historia. Allí, ui bem pogul heure'n la signatura; sempre bom ens ha
respost que tal Códex fragmentan mai no bi havia
existit. No creieru pas que tal Ms. bagi desaparegut de la susdita Academia; ell podra testimottiarnos la practica de les seqücncies als segles XI-xn,
adhuc als temples de Galíeia.
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l. Seqüencies anteriors a Adam de St. Víctor.
Són només dues : el n.o XIV (n.o 63) <<Victime pascali laudes>>, d'autor
alemany del segle XI, i de 1'epoca de transició de 1'estil vell a 1' estil de la segona epoca, i el n.o v (54) <<Verbum bonum>>, del segle XI, nada a Franc;a i la
qual cau ja de ple a la scgona epoca de les seqüencies.
II. Seqüencies que es troben en manuscrits estrangers anteriors o contemporanis de Huelgas.
Són els n.o XIII (62), «<n sapiencia>>, que trobem en Mss. del scgle XII;
n.o XII (6r), <6tabat juxta Xpisti crucero>>, del Missale Sarisburiense de París,
Arsenal 135, del segle XIII; n. 0 xvm (67), <<Jocundare plebs fidelis>>, que trobem
primer al Troparium de St. Lleonard de Limoges, segle XIII, i Graduale de
Rouen del segle XIII; n.o xxm (72), <<Virgincs egregie>>, que veiem a París,
B. N. lat. II39, el conegut codex de St. Martial, afegit als segles XII-XIII ;
n.o xxvm (77), <<Dolens auctor omniurru>, que ofrena el cod. 3087 del Vatica,
segle XIII, només text, scnse la tonada, i n.o XXXI (8o), <6alue regina>>, que
trobem en tres versions del segle XIV, sempre amb notació mensural i només
l'Amen a dues veus.
III. Seqü{mcies que, primer que enlloc, es troben en manuscrits peninsulars.
Són els n. 0 I (So), <<Promereris summe laudis>>, que trobem a l'Orfeó Catala, Ms. I , i al codex 133 de la catedral de Tortosa, ambdós del segle X III i amb
versió a dues veus; n.o IV (53), <<Salue sancta Xpristi parens>>, que es troba al
Troparium de Tortosa del segle XIII; n. 0 VI (55), <<Eterni numinis>>, encara al
Ms. I de l'Orfeó Catala.; n. 0 xv (64), <<Personarum trinitatem>> al Prosari, s. XIII,
de Sant Esteve de Burgos; n. 0 XVII (66), <<Ccli solero imitanteS>>, al Graduale deis
segles XII-XIII de Toledo, Catedral, 35.10, i el n.o xx (6g), <<Helisabet Zacharie>>,
que trobem a Tortosa, Catedral 135, Troparium del segle XIII.
I V. Seqüencies, de les quals, el manuscrit de Huelgas és el més antic.
Són els n .0 III (52), <<Maria uirgo uirginum>>; n.o x (59), <<Aue, regina glorie>>;
n.o XI (6o), <<Angelorum laude digna>>; n.o XVI (65), <<Cetus apostolici>>; n.o XIX (68),
<<Ex agone sanguinis>>; n. 0 XXI (70), <<Confessorum agonia>>; n. 0 XXIV (73), <<Ad
honorem saluatoris>>; n. 0 XXVI (75), <<De Xpisti corpore>>; n .0 XXVII (76), <<Gaude
mrgo plena Deo>>; n. 0 XXIX (78), <<Laudes eterni luminis>>.
V. Seqüencies conegudes només per Huelgas.
Són els n .o II (51), «<n uirgulto gratie>>; n. 0 vu (56), <<Nouis cedunt uetera>>; vm (57), <<Virgo sidus aureurw>; IX (58), <<Flauit austen>; n.o XXII (71)
<<H.ex eterne majestatis>>; n.o xxv (74L <<Ad celsi connubia>>, i n.o xxx (79), «lntra uiridarium>>.
Val la pena de recordar que quan Drevcs va trobar el Missale Hispalense dels segles xrv-xv, servat a la Universitat de Genova, amb el qual
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va completar les proses que primer havia vist als missals manuscrits i impresos de la Colombina de Sevilla, va tenir joia grossa. El Missale Hispalense
de Genova donava ]es proses ben senceres; hi podia completar les 24 inedites que
havia trobat als Missals de Sevilla, 20, de les quals apareixien incompletes. 1
De l'escola de proses dels missals de Sevilla no en sabíem res més sinó ~o que
deien Dreves-Blume. Ara, amb la publicació del Codex de Las Huelgas, l'escola
de Burgos passa davant l'escola de Sevilla, i es demostra palcsament com
moltes de les proses deis missals de Sevilla existeixen en codexs més antics
que les copien amb melodia.
Tetes les recerques que hem fet per esbrinar d'on varen sortir les proses
que trobem als missals de Sevilla esmentats per Dreves, no ens han donat cap
resultat. Per tal de fer recerca sobre aquesta qüestió, férem un viatge d'estudi
a Sevilla en 1929. Allí poguérem mirar tot ~o que resta a la Colombina de
Sevilla deis missals antics propis d'aquella catedral. Amb la llista que donem
a continuació, hom pot constatar com els missals de comen~ments del s. XIV
no duen cap seqüencia; en canvi, se'n troben ja als de finals del s. XIV i comen~
del xv procedents de Sevilla, i als Mss. del s. xv i impresos de comen~ del XVI.
Dissortadament, cap d'aquests missals duu la música: Els missals de Sevilla
servats avui a la Colombina són els següents:
1. Missale Hispalense, anterior al 1311. Pergamí, amb música per als
prefacis, sense seqüencies, vinyetes tallades, tona~a de l'Exultet diferent de
la romana. Sig. BB 149-13 (84-1).
2. Missale Hispalense, anterior al 13II. Pergamí, sense cap prosa, i el
restant com a !'anterior. Sig. BB 149-11.
3· Missale Hispalense, copiat després del 13II. Pergamí, sense miniatures, només text sol de seqüencies pcr la diada de Nadal. Sig. BB 149-19 (84-1).
4· Missale Hispalense segles XIV-XV. Aquest missale, que segurament
es trobaria primer a la Colombina, es guarda al present a la Biblioteca de
la Universitat de Genova A vu 3· No l'hem pogut consultar.
5· Missale Hispalense segle xv. Pergamí i sense seqüencies. Sig. BB
Tab. 148, N 2 (82-4).
6. Missale secundum ritum et ordinem Ecclesie Hispalensis. Pergamí
segle xv. Duu les proses conegudes pel rnissale esmentat que es guarda a Genova, i sense música. Sig. BB 149-15 (84-1).
7· Missale Hispalense, del 1450. Pergamí, proses i, com !'anterior, sense
música. Sig. BB. 149-18.
8. lltfissale Hispalense, conegut amb el nom d'<<El Cartujano>>. Segle xv;
pergamí; proses i sense música. Sig. BB 149-12.
T.

AH 37, p. 9.
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9· Missale Hispalense segle xv. Cita les proses conegudes pels restants
missals de Sevilla. Sig. BB 149-2.
ro. Missale secundum usum alme ecclesie J~yspalensis [de l'any 1507].
Pergamí. Duu una serie de proses, tretze de les quals les dóna Huelgas.
Com es veu, ja és cosa curiosa que aquests missals de Sevilla siguin tan
constants a reproduir les proses del mateix codex de Las Huelgas. Hauria tingut
per nosaltres un interes grandíssim el que aquests missals haguessin conservat
la tonada de les tals seqü€mcies. Llavors hauríem pogut comparar les floritures melodiques, sovint massa abundases en les seqüencies de Huelgas.
Les proses del Codex de Las H uelgas segurament no pugen més amunt
del segle XII, si exceptuem el <<Victin1e pascali laudes>> del n.o 63, i el <<Verbum
bonum et suave>> del n.0 54· Al repertori de Las Huelgas no trobem cap prosa
de les del període antic batejades per Blume com de <<Sequentiae actatis antiquissimae>>;1 i només una del període de transició <<Scquentiae transitoriae>>. 2
En canvi, totes són <<Sequentiae rhythmicae et rigmatae>>. 3 Aixo vol dir que la
mostra de proses que ofrena el manuscrit de Las Huelgas, no és la primera mena
de proses castellanes; segurament n'havien florit ja fon;a de més primerenques.
Dels autors del text d'aquestes proses típiqucs de Castella no en sabem
res. Certament no serien benedictins, puix que l'epoca d'or de la hinmodia
benedictina fou anterior al segle xn. Els cors deis agustins, el de St. Florian
i el de St. Víctor de París, fundat en III3, foren els capdavanters en aquest
punt des del seglc xn. A Castella i a Catalunya no sabcm cap nom de poeta
agustinia que excel·lís en el cas de les seqüencies. De primer antuvi, en veure
que el nostre recull fou copiat per a un monestir del Cistell, hom podría
naturalment creure que les tals proscs són d'origen cisterciense. Més que més,
en dies que els monjos blancs eren els més estimats per les Corts de Catalunya ,
Aragó i Castella. Pero si atenem a la poca devoció que cls monjos del Cistell
tenien per la forma seqücncia, .a l fet que cap codex gregoria dels monjos cistercienses cspanyols d'aquell temps arriba amb cap mostra de prosa així, i al fet
que un bon rengle d'aquestes proses després són adoptadcs prccisament per
la catedral de Sevilla, fa l'cfecte que siguin tots arguments prou forts per negar
la patcrnitat d'aquesi.es proses per l'Ordre del Cistell. Es clar que entre nosaltres enc:ara esta per fer l'estudi de la cultura medieval deis monjos del Cistell.
Si anéssim cercant, potser sí que trobaríem una escola de seqüencies peninsulars dins els monestirs cistercienses de Catalunya, de Castella o de Portugal.
Precisament ara que des de dies havíem estudiat aquest punt amb resultat
semprc negatiu per Catalunya i Castella,· arriba a les nostrcs mans el lli~re,
en moli.s punts preciós, de M. Rodrigues Lapa. Ell, bo i rccordant la cultura
~a

1.
AH 53, pp. 1 i ss.; en canvi en trobem forexemples als troparis de Catalunya i d'Aragó.

2.

3·

AH 54· pp. r i ss.
AH 54, pp. qt i ss.
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deis monjos del monestir d' Alcoba<_;a, que a Portugal havia estat el centre
de les lletres durant l'Edat mitjana, testimonia la florida poetico-litúrgica
d'aquells monjos. Lapa mateix afirma que els codexs litúrgics d'aquest monestir jauen encara inexplorats a la Torre do Tombo (Lisboa). Per ell sabem
que en algun d'aquells codexs es troben obres del gran mestre frances de la
seqüencia, el conegut Adam de St. Víctor. Encara dóna compte del tractat
ad metra componenda de Fra Martinho, de finals del segle XII, que ell ha descobert al codex 149 (a. 242), miscel-l~mia marial dels segles XII- XIII, la qual
conté moltes proses.1 ¿El filó que aporta el susdit Lapa dura el secret de
les proses de Huelgas? Si aquest monestir copiava tant deis religiosos de
St. Víctor i els seus monjos es prenien el luxe d'escriure tractats per aprendre
d'escriure poesies, ¿no és possible que allí hi hagués una escola de seqü€mcies?
Esperem dies avinents per a estudiar definitivament el fons d'aquests codexs.
Potser sí que ells contenen la primera versió literaria i musical del recull de
seqüencies de Burgos; potser sí que ells aportaran clarícia nova sobre el conreu
de la música a veus dins els convents peninsulars del Císter.
Cas que aquest fogar portugues de cultura litúrgico-musical no resulti
ésser !'origen de l'escola de seqüencies que trobem a Burgos i a Sevilla, potser
haurem de girar els ulls vers l'Ordre de sant Francesc. La poesía del:? franciscans, tota íntima i tota mística com és, escauria potser de pie en el repertori
típic de Las Huelgas. Si atenem al fet que el rei !\nfós el Savi estimava tant
Las Huelgas, i que la música d'aquestes proses traspua sovint el mateix misticisme que les Cantigas, si atenem que el rei Anfós triava per mestre del seu
fill Sanxo IV, el menoret Fra J oan Egidi de Zamora, compositor de seqitencies
i d'oficis litúrgics, 2 i que els franciscans tinguercn homes tan experts encara
en la part musical, potser no seria Ul).a temeritat el suposar algunes d'aquestes
pro ses com d' origen francisca. De totes maneres, una cosa resta certa, i és
!'existencia d'una escola forta a Burgos, on s'executaven les seqüencies marianes durant el segles XIII i XIV.
Quant a la part musical, com suara insinuavem, hi trobem tanta semblan<;a amb la melodía de les cantigues, que sovint hem dubtat si les cantigues,
en gran part, foren melodicament xuclades de les proses hispaniques, o bé si
aquestes foren posades en música pels autors mateixos de les cantigues. La
melodía de les nostres seqüencies es distingeix en molt de les conegudes fins
ara; l'esponjor i l'optimisme de claredat de cel que respiren, no ho pot donar
Vegi's obra citada, p. 95 i ss., i 127 i ss.
A Madrid, B. N., Mss. Bb 150, hem vist
el seu Tractatus de miraculis almiflue uirginis seguit de 1' Otficium almiflue uirginis que havia escrit a precs del rei Anfós el Savi. Desgraciadax.

2.

ment tots els himnes i proses que conté arriben
sense música. Vegi's F. FITA , B oletin de la Academia de la Historia, VI, pp. 379 i ss., on descriu el
códex i copia les poesies. També MENÉNDEz y
PEI,AYO, Historia de la poesía castellana, I, p. 65.

LES PROSES DE LAS HUELGAS

169

solament el ritme modal d'algunes d'elles, sinó que és cosa intrínseca a la
mateixa vena melodica del compositor.
Suara parlavem d'una possible escola portuguesa de seqüencies als
segles XII-XIII, centralitzada en el monestir del Císter d'Escobac;a, escola que
resta encara verge d'estudi en l'aspecte litúrgico-musical. Més amunt hem
vist també l'intercanvi de Ripoll, Sant J oan de la Penya i Sant Millan de la
Cogolla, amb els monestirs de Moissac i St. Martial en el repertori de tropus.
Ara podem afegir que per les mostres que servem a Catalunya del repertori
medieval de seqüencies, el Ripoll deis segles xr-xn traspua encara el fons
de les seqüencies de Moissac i de St. Martial. Blume ha demostrat que l'escola
primitiva de seqüencies de Moissac fou tan rica com la mateixa de St. MartiaP
Ambdós monestirs foren el centre litúrgico-musical del migdia de Franc;a, els
quals saberen irradiar llur cultura als nostres monestirs i temples cabdals.
No sera mai possible !'estudiar com cal la cultura musical litúrgica dels monestirs catalans i altres peninsulars, si no tenim primerament una coneixenc;a
exact a de la riquesa de Mss. musicals que s'han servat dels monestirs del Sud
de Franc;a; no podrem heure una idea clara del llevat musical literari de seqüencies que trobem a Catalunya-Aragó, si no recordem el fet de l'intercanvi
deis nostres monestirs medievals amb els de Franc;a i alguns d'I talia.
Recentment hom ha demostrat que el Cluny frances a Catalunya no
va influir tant com fins ara hom havia pretes; 2 en canvi, va influir molt més
a l'Aragó, Navarra i Castella. No hem d'oblidar que Sant Joan de la Penya
fou el primer monestir hispanic on va entrar la reforma de Cluny ja en 1022.
Per Catalunya fou una dissort grossa l'annexió del monestir de Ripoll a
St. Víctor de Marsella. La gesta del comte reformador Bernat II de Besalú, el
qual, <<ob reverentiam totius religionis et scientiae olim caput et specimen universae meruit Esperiae>>, en 1070 va posar el nostre monestir a mans de l'abat
Bernat de St. Víctor de Marsella, no podem pas agrair-la gaire, quant a la
cultura musical. Es el mateix comte que en 1073 va donar al monestir clunia··
cene de Moissac la seva abadía de Santa Maria de Cubieres, en la diocesi de
Narbona, i en 1078 els monestirs de Sant Pere de Camprodon, Santa Maria
d' Arlés i Sant Pau de Valiosa, en el comtat de Fenouillet. 8 Moissac, situat al
departament de Tarn-et-Garonne, a 22 quilometres de Montauban i a 70 de
Tolosa, era la <<magistralis ecclesia>> de l'Ordre de Cluny al Llenguadoc; per
tenir-lo tan a prop, ell pogué influir tant en el repertori de proses i tropus a
Analecta llymnica, 53, p. Vln.
Vegi's Das Papsttum und der J(atalanische
Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon, publicat a les Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften, del 1926, Phil.-Histor.
I<.lasse, p. 36; també tradui:t al catala per R. d'A1.

2.

Biblioteca de Cat¿Juny•

EstudJs Ut:iversitaris Catalans (any
1928), vol. XIII, p. 297.
3. J. M.l:RE'r y SANS, Relaciones entre tos monasterios de Camprodón y M oissac (Barcelona,
1898). F. l\10NSALVATJE, Noticias hist.óricas, vn,
BADAL, als

Monasterio de Santa Maria de Arlés.
22

170

EL CODEX POLIFONIC DE LAS HUELGAS

la península. Encara, per capir a bastament el fet litúrgico-musical dels nostres
temples i la producció de tropus i de seqüencies, a més de les anexions deis
monestirs catalans als de Franc;a, haurem de recordar sempre la invasió de benedictins provenc;als i italians a Catalunya a la segona meitat del segle XI, i
especialment també la introducció deis canonges de la congregació de Sant
Ruf d' Avinyó, als nostres temples.
Es una desgracia per nosaltres que del mateix monestir de Sant Miquel
de Cuixa, el centre d'ascetisme ·de renomenada europea a la segona meitat
del segle X/ no sapiguem quasi res deis seus codexs i de la música que allí es
cantaría; el seu lligam amb Ripoll i amb tants monestirs de fora seria també,
per aquesta qüestió de les seqüencies, una aportació venturosa. Com veiem,
dones, l'intercanvi dels nostres monjos amb els de Franc;a i d'altres bandes,
resta per explorar encara, quant a l'aspecte musical litúrgic; la manca de ma_nuscrits medievals que proporcionin materials rics, és la causa de l'oblit
d'aquesta qüestió capitalíssima.
Com deiem, resta per fer l'estudi sobre la cultura musical-litúrgica del
Cistell catala dels segles XII- XIII. El ritu del Císter propiament no admetia les
proses; és per c;o que en les restes dels codexs de Poblet'que servem del segle XIII,
no hem trob.a t una sola seqüencia, si bé hi hem vist alguns tropus; tampoc n'hem
trobat rastre en els codexs serv~ts del monestir de Santes Creus; quant a les
monges del Císter de Valldonzella, que haurien pogut guardar cantorals que lliguessin la poesía i la música de les seves seqüencies amb el repertori de Huelgas,
cal només dir que ambla crema del rgog no va quedar rastre de la historia litúrgica d'aquell monestir. Aixo mateix passa en els restants cenobis del Císter que
hem pogut seguir de Catalunya i de Castella. Que sapiguem, ningú no ha encetat tampoc l'estudi de la practica medieval de les proses, dins les cases deis
franciscans del reialme de Catalunya-Aragó. Ens manquen, per tant, els materials per judicar com cal el conreu del cant de les seqüencies durant els
segles XIII-XIV a la Catalunya franciscana. Pel que fa a les catedrals, el Troparium de Tortosa, del segle XIII, conserva un repertori ric de les proses que
trobem primer al tropari de Ripoll, dels segles XI-XII, i en part també al de
Sant J oan de la Penya, del segle xn; una mostra d'aquestes seqüencies apareix
ja al tropari de Girona del segle XII, i en part es conserven musicalment un
xic ja deixatades, al tropar~ de Girona del segle xv.
Només que sigui tot passant, volem recordar el fet del monestir de Sant
Cugat del Valles, el qual en els segles xn-xm va saber exceJ.lir en la practica
i en la creació de tropus i de seqüencies, gracies a l'il-lustre monjo Pere Ferrer.
Les melodies himnodiques que servem d'aquest monestir es prestaran a un
x. Stephan HII,PISCFI, Geschichte des Benediktinischen Monchtum (Freiburg i. B., 1929}, pp. 156 i ss.
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estudi bonic; en canvi, fins avui no hem pogut trobar un record literario-musical de les seqüencies d'aquella escola que va brotar tan a prop de Barcelona
en els dies de la florida de seqüencies d' Adam de St. Víctor de París. La lapida
sepulcral que el cenobi semi barceloní ha servat del segle XIII pel bon nom del
susdit Ferrer, és per nosaltres fermanc;a certa de }'existencia d'una escola de
proses a Sant Cugat del Valles. El fet de la inscripció lapidaria que aquells
monjos ofrenaven al bon record del Petrus Ferrerius, festejant-lo com a compositor d'himnes, de tractats (musicals-litúrgics), de ritmes i de proses, fa anys
que ens té dalerosos de saber en que consistiría el mcrit d'aquesta escola. Els
monjos certifiquen que el monestir guardava un llibre com a testimonian<;a
de la producció literario-musical del susdít Ferrer. El llibre en qüestió resta
fins ara desconegut; en can vi, a l'arxíu de la Corona d' Aragó servem la Consueta escrita pel monjo Petrus Ferrerius, els anys 1219-1223 (ell va morir l'any
1231), que estudiarem quan sigui hora. En memoria del monjo il·lustre, vagin
les següents ratlles copiades de la lapida servada a Sant Cugat del Valles
que hom ha reprodui:t en altres bandes:1
d..ege sacra plenus, verbis ac voce serenus:
fecit claustrales sermones et sinodales,
carmina, tractatus, ritmos, prosas modulatus,
est líber hic testis, prebens solada mestis,
vixit mente pia, vera prestante sophia&.

Arribem al segon punt : Com s'han d'executar les proses de Las Huelgas?
Per aquesta qüestió, confessem, tot d'una, que no hem fet cas de tot <;o que
han dít els mensuralistes moderns sobre la qüestió del ritme gregoria. Ni 1' Artigarum,2 ni Dechevrens, 3 ni Fleury, 4 ni Houdard, 6 ni Bonvin, 6 ni Riemann, 7
ni Fleischer, 8 ni Bernoulli,9 i menys encara el recent Dom J eannin,l 0 han pogut
VII.X.ANUEVA, Viage XIX . 27; C. BARRALos Religiosos en Catalutia, dttrante la -p1-imera mitad del stglo XIX (Barcelona, 1915), 1, 94.
2.
Le' rythme des mélodies grégoriennes (Paris.
1.

QUER,

1899).

3. Études d~ science musicale (París, 1898).
També Composition littéraire (París, 1910). Encara
L es vraies J'I¡Jélodies grégoriennes (París, 1902).
4· Alexandre FX.EURY. Ober Choralrhythtnus.
Die iillesten Handschrifle¡¡ tmd de zwei Choralschulen, traducció de L . Bonvin. (Leipzig, 1907).
5. Georges HOUDARD, Le rhythme dtt chant
grégorien d'aprés la ?lOtatton net,matiqt~e. (París,
1898), amb un appendice del 1899. També La
richesse rythmiqt'e 1nusicale de l'antiquité (1903).-

Textes théoriques exlraits des traités de mt,siqtte de
Ht,cbald, Odon, Gui el Aribon, traduits et commentés avec exemples notés (1912).
6. En el Greg r ius-Blatt passim.
7. Handbtich der Musikgeschichte, 1, p. u8.
8. Oskar Fx.EISCBER, Nettmenstudien, I · m
(1895-1904). També Die germanischen Nettmen
(Frankfurt a. 1\I , 1923).
9. Die Choralnotenschrift bei Hymnen und Seqtunzen (Leipzig, 1898).
ro. J }EAl\""NIN, Mélodies liturgiques Syriennes et Chaldéennes, I (Paris, 1924) i n (s. lloc
ni data). T ambé, Études s,tr le rytJmze grégo··íen
(Lyon, 1926). Rythme grégorien: réponse a Dom
M ocquereau (Lyon, 1927).
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influir mica en el nostre esperit sobre el present punt. El manuscrit de Las
Huelgas aniba generalment amb notació mensural, si exceptuem els conductus
a una veu de l'últim fascicle del Ms. De les 31 seqüencies que presenta Huelgas, 1
23 arriben amb notació mensural; les restants van amb notació quadrada <<ex
omnibus longis>>, que no donen, ni de lluny, el ritme modal. 2 El petit recull de
Tarragona, Arxiu Diocesa, codex 12, presenta set proses, que hem detallat anteriorment, anotades també amb notació modal. Fora d'aquests dos Mss., no coneixem de moment altre Ms. peninsular que arribi amb seqüencies escrites així.
Es conegut, també, el fet de Fran9a i Anglatena, que han conservat diferents Mss. amb seqüencies anotades amb notació mensura!. P. Aubry fou potser
el primer qui, amb més fonament que els mensuralistes i gregorianistes havia
encetat aquesta qüestió al Congrés de Viena del 1909. Allí va tractar sobre
<<L'ars mensurabilis et les proses liturgiques aux xnie siecle>>. Aquí es decantava a creure que les proses d' Adam de St. Víctor i les de la seva escola
del segle XIII són sotmeses a les regles de 1' Ars mensurabilis medieval. Les
raons que donava eren tres : a) El fct de l'exist€mcia de· proses als motets del
segle XIII; b) Els passatges del tractat del pseudo Aristotil amb incipits de
proses coma exemples de modus; e) Els Mss. que arriben amb proses escrites
amb notació mensural. Aquest dubte de si podrien les proses d' Adam de SaintVictor i els seus seguidors, executar-se amb ritme modal, el va exposar encara
ben ciar a la introducció crítica dels Cent Motet~ de Bamberg. 3 El punt de
vista de 1' Aubry el va escatir de bell nou 1' A. Gastoué al Congrés de música
religiosa de París, en 1gn; allí assenyalava el fet de l'obra poetice-musical
d' Adam de S t. Víctor, nat a comen9ament del segle xn, bretó de naixen9a,
religiós a l'abadia de St. Víctor de París, contemporani de Hug de St. Víctor,
segons Blume, mort en ug2, i segons altres, en II77·' Gastoué troba que el
Ms. de París, B. N. lat. 3719 conté algunes de les proves atribu!des a Adam,
que ací es donen ja a dues veus com a organum a dues parts. Adonant-se que
Leoninus fou contemporani d' Adam, suposa que fins serien amics. Coro a conclusió final escriu : <<Ür, des le milieu du XIIIe siecle, a París meme, les proses,
scandées et rimées étaient considérées comme n'apartenant plus au genre liturI. Seria per distracció que BECK, Le Chansonnier Cangé, II, pp. [45) i [47], afirma que al
Troparium de Huelgas hl ha 32 proses.
2.
No cal discutir acl la manera com entén
Beck el modus cinque ex omnibus longis et perfectis. Les vuit proses copiades amb notació aixf,
les hem transcrites sense pensar que fossín encara
amb ritme modal. No obstant que la n. 0 XIII
viogui anotada aixf, l'hem transcrita amb ritme
de primer modus amb tot intent.
3. Vol. m. p. 142. H. Vrr.r.E'l'ARD, gregoria-

nista, en fer la recensió d'aquesta obra, esmentava el dubte de 1'Aubry en alló de les seqüencies
rtout en ne formulant cette conséquence qu'avec
une extreme réservet, si bé no el contradia en
res. Cf. Rassegna Gregoriana (1909), VIII, col. 35·
4· Br,UME ha demostrat com aban.; d'Adam
ja existkn seqüencics amb el seu e.,til. adhuc en
eh canonges regular.> de Sant Agu.;tí del monestir
de St. Florian (Austria) i tan belles com les millors
atribuirles a Adam (Vegi'.; AH 54, p. vi ss., i 55,
pp. VII i 93 .
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gique traditionnel, mais comme spécimen de l'art, tout nouveau alors, des
<<maneries>> rythmiq u es, disons : de la mesure. Ainsi, les proses écrites par Adam
suivant une versification nouvelle auraient aussi participé aux nouveaux genres
de musique - polyphonie et mesure - alors en développement.>>1
F. Ludwig va tocar incidentalment també aquesta qüestió en rgro. 2
P. Wagner, en rgzr, es va limitar a assenyalar els punts de vista de
1' Aubry, i trobava molt natural que essent París el centre de la música mensura!, els músics més experts volguessin aplicar llur sistema modal a les mateixes proses. Pero Wagner feia ja avinent que les. esglésics alemanyes varen
restar al marge d'aquestes execucions de seqüEmcies amb ritme mensuraJ.S
J. Beck, en 1927, parlant sobre <<Les príncipes de la versification latine et romane au Moyen Age>>, afirma que els tropus i els tenors dels motets poden
ensenyar--nos la clau per a transcriure com cal els trobadors. Junt amb els
tropus i tenors esmentats, ajunta encara les proses, i precisament les proses
del <<Troparium>> de Las Huelgas. Ell dóna molta d'importancia al fet de les
proses de Huelgas, on es presenten vuit casos, copiades amb la notació <<ex
omnibus longis et perfectis>>, que ell considera com el cinque modus de la
teoría modal. Sense donar-hi la importancia que ell vol donar a aquest punt,
i sense prendre la seva teoría com a cosa nova, copiem les seves paraules:
<<. .. le rythme isochrone du cinquieme Mode : ex omnibus longis et perfectis,
qui, répétons la formule, consiste en une suite de syllabes neutres, chantées
sur des notes égales en durée, ce mode qui n'avait trouvé qu'une place insignificante dans la transcription des Chansons des Troubadours, c'est ce cinquieme
Mode qui, en fait, prédomine dans les compositions anciennes et qui forme
les assises du systeme rythmique au Moyen Age.>>
<<Dans 20 Organa du Tropaire de Burgos, il se retrouve r6 fois; dans
55 Ténors de Motets, 33 fois; dans 32 Proses, 8 fois et, bien entendu, il s'agit,
dans tous ces cas, des pieces entierement rythmées dans cette mesure isochrone du cinquieme Mode, et non seulement d'emplois passagers.>>4
Encara, una mica més avall, esmenta de bell nou el fet de les proses de
Huelgas, i diu : <<Mentionnons pour le moment, le fait que, sur 32 Proses du
Tropaire de Burgos, les trois quarts (24) sont rythmés en premier Mode tro.chalque ... Dans les Proses de Burgos, il n'y a ni deuxieme Mode (iambique),
ni troisieme (dactylique).>>5
Sobre les proses, afegeix tot seguit : <<Parmi les Proses du Tropaire de
1.
Les p,-oses parísiem1es du xu• si~cle et
l'amvre d'Adm~ de St-Victor, a Comptes rendus, t'apports et voeux du Congrés Parisien et Régional de Chant líturgique et de Musique d'église.
Paris, les 12, 13, 14 et 15 ]uin I9II (París, 1912),

pp. 68 i ss. , principalment vegi's la pagina 73·
2.
Repe,-torium, pp. 12 i ss; ibid .. I, 2, p. 444·
3· Eitljt."lhrung, m, p. 494·
4· La Chansom¡ier Cangé, n, p. (45).
5. Ibldem, n, p. (47).
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Burgos écrites en premier ou en cinquieme Mode il y en a plusieurs anacrousiques formant des vers a nombre de syllabes pair [F..s refereix a les proses números 3, 6, ro i 26]; en cinquieme Mode anacrousique [cita el n. 0 13]; en premier anacrousique [es refereix al n. 0 75]. Ce mode trocha'ique avec anacrouse
convient moins bien a la prosodie latine qu'au vers fran9ais, et les violations
de l'accent tonique y sont nombreuses ... >> Pel que es veu, Beck potser no
coneixia els altres Mss. de París i de Londres, els quals arriben també amb
seqüencies escrites amb notació mensural, com veurem tot seguit. No es compren la importancia desmesurada que va voler donar al codex de Las Huelgas, que segurament no tenia prou estudiat quan escrivia aquestes ratlles. De
tot aixo es despren, dones, que Beck no solament admet la possibilitat de transcriure les proses amb ritme modal, sinó que, a més, després de la troballa
del Ms. de Huelgas, !'existencia de les proses amb ritme mensural junt amb el
fet deis tenors dels motets i deis organa, resolt, per ell, una vegada més la
qüestió de la rítmica musical deis trobadors.
També fa tres anys, Moberg, bo i admetent que a Fran9a, als segles XII
i XIII, i potser més tard, s' executarien algunes seqüencies mensuralment, refusa la tal interpretació per les seqüencies conservades als Mss. de Suecia,
donat que allí s'anoten sempre amb notació quadrada. Adhuc admetia que
el ritme binari de 4 / 4 és ben possible en moltes seqüencies.1
Recordem encara, de passada, el fet prou significatiu de la seqüencia
Ave gloriosa virginum regina, de Philippus de Gréve, el canciller de París
(t 1236). Aquesta seqüencia es presenta segons Ludwig, almenys en tretze
Mss. 2 La melodía d'aquesta seqüencia es troba també en altres Mss. amb text
de Lais francesos. Gennrich ha demostrat com aquesta seqüencia és un contrafactum del Lai des Hermins (Raynaud 2060) del Ms. de París, B. N. fn;.
845, f. r85'. 3 El curiós del cas és que els Mss. amb els Lais donen la melodía
esmentada amb notació quadrada; en canvi, alguns dels Mss. que copien la
melodía susdita amb el text llatí de la seqüencia, la presenten amb notació
mensural-modal, com per exemple el Ms. de Gautier de Coincy (mort essent
prior de St. Médard a Soissons en 1236) que ara és guardat a la biblioteca del
Seminari de Soissons, foli 7'. 4
Si a París i a Fran~ s'executaven les seqüencies de l'escola d'Adam de
St. Víctor, amb ritme modal, no pot sobtar que també a la nostra península
Ober die schwedischen Sequenzen, I , p. 261.
Repertorimn, I, I, 258 i s.
Publicat en Lais et Descorts fran~ais du
x 111• si~cle, texte et musique par JEA.'<ROY, BRANDIN et AUBRY, pp. 65 i SS., i 147 i SS.
4· Vegi's F. GE~'NRICH, Musikwissenschaft und
romanische Philologie (Halle a. S. xgx8), pp. 14
1.

2.
3·

i ss., on copia de LUDWIG, l. c.; allí hom trobara
tota la literatura sobre els Mss. i les edidons
d'aquesta seqüenda. Encara H. SPANKE, Das of·
tere A t~ftrelen von Strophenformen und M elodien
in der allfranzosischen Lyrik, a la Zeitschrift fur
franzosische Sprache und Literatur (1928), pp. go
i següents.
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i en alguns llocs s'executessin també així. A la introducció general ha quedat

prou clara la relació d'intercanvi musical de la Franc;a amb Castella i Catalunya durant els segles XI-XIV. El Codex de Las Huelgas prova a bastament
que a Burgos existía un centre de polifonía que no es limitava a un simple
copista aficionat, o bé a un mestre isolat; aquest Codex suposa prou que allí
hi havia, a més, una escola de discantistes aptes per a cantar com cal tant la
polifonía dels motets i conductus, com la dels organa. Quina dificultat hi ha
que aquests discantistes estimessin l'execució de les proses i dels tropus amb
ritme mensura! i encara amb ritme modal? El matcix fet de conrear la prosa
a dues veus, prova com els pla1a de mesurar les melodies populars del repertori més corrent aquells dies dins el temple.
Com deiem suara, en la transcripció d'aquestes proses ens hem limitat a
seguir la notació del Ms. Dissortadament no totes les proses es prestaven al
ritme modal; per 90 el copista les va deixar amb notació <<ex omnibus longis>>
segurament per a significar que les tals proses eren també mensurals. D'aquestes vuit proses, els n.os 1, 4, 5, 20 i 22 no han presentat cap dificultat per la
transcripció en compas de 4 / 4 , donat que són molt sil·labiques, i els passatges
melismatics que presenten són generalmente passatgers. El n.o 14 l'hem deixat
lliurement, com alguns dels organa del comen9ament, per no estrafer la línea
melodica tan pura d'aquesta prosa classica. La dificultat l'hem trobada als
n. 0 13 i 24, per tractar-se de melodies molt melismatiques i plenes de coloratures. Com diem a la introducció particular de la prosa n. 0 13, el millor hauria
estat deixar aquesta prosa amb ritme lliure com de cant gregoria, tal com
transcrivim la del n.o 24 i alguns Amen. Pero, atenent que el col-leccionista
de Huelgas no tenia aquest intent, l'hem transcrit amb ritme mesurat. Cal
remarcar que l'hem deixat amb ritme modal, malgrat que la notació no la
presentí així. L'hem transcrit amb modus primer anacrúsic, per tal d'encabirhi millor els melismes rics que duu aquesta prosa; aquests passatges florits
canten millor així, que no pas deixant-los amb compas de 4 / 4 • Cal, pero,
que el lector atengui sempre a les notes aclaratories i als exemples d'interpretació que adjuntem en la crítica particular d'alguna de les seqüencies; de
no fer-ho així, s'exposa a estrafer el nostre pensament, en principi, inclinat
sempre a transcriure la prosa 13 com - després de moltes provatures - hem
transcrit la 24. En transcriure-les com fem, sempre fou a base que els passatges florits - enquadrats entre barres de compas només per guardar la simetría
dels versos - fossin executats ben ad lipitum, sense subjectar-se, en aquests
compassos, a la matematica del ritme adoptat.
El fet de transcriure la col·lecció de proses de Huelgas amb ritme mesurat, no ens predisposa pas, quant al repertori anterior a les proses d' Adam
de St. Víctor. Tampoc ens predisposa, fins tractant-se de proses d'aquesta
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escola, quan els Mss. es presenten amb notació quadrada, o bé amb notació
aquitana amb una o dues línies, com en el cas del Troparium de Tortosa;
si bé confessem ingenuament, que tals tonades cantades, mensuralment guanyen en finor estetica. I per recordar que el Troparium de Las Huelgas no va
sol en el dur proses a veus i en el dur-les mesurades, adjuntem unes notes,
sobre els Mss. principals d'escoles franceses i angleses, que duen exemples així.
Primer de tot cal recordar les quinze seqüencies a dues veus que es
troben a vV1 , ff. 200'-209, de les quals parla Ludwig en el seu Repertorium,
p. ro. Allí mateix anota, encara, altres proses a dues veus, que es troben isolades en diferents Mss., i que valla pena de retreure ací, per poder-ne fer comparan<;a amb les que dóna el Codex de Las Huelgas. 1 Així, tenim : Codex ·
Assisi 695 del segle XIII, i de provinen<;a francesa, que conté, a dues veus, les
seqüencies marianes <<Gaude Dei genitrix>> (Chevalier, 6755), al f. LVI; <<Sicut
pratum picturatun>2 (Chevalier, r8g4o i 34659), al f. CLXXXIX, i el <<Verbum
bonum> amb l'<<Ave sydus lux dierurro> (Chevalier, 2rr5), al f. ncc' [ = f. rgr'].
Aquest <<Verbum bonum>> a dues veus, es troba també a Douai go (124), de
finals del segle XII, i Douai, 274, del scgle XII, afegida al XIII.
Rouen, 277 (Y so), Missale, S. XIII, f. 405, la' seqüencia <<Ave virgo
Iesse>> (Chevalier, 24orr), a dues veus, que es canvien mútuament el motiu.3
Limoges 2 (r7) dels segles XIII-XIV, provinent de Fontevrault, conté,
també a dues veus, el <Nerbum bonum>> esment~t.
Bologna, Liceo MusicaJe Q rr, s. XIV, f. rr, amb la prosa, a dues veus,
<<Exit rosa de spineto>>.
Brit. Museum, Egerton 945, Ms. del segle X IV, provinent de Périgueux,
conté rz seqüencies a una veu, de les qua]s 8 presenten 1' Amen o 1' Alleluia a
dues i a t res veus veus."
Brit. Mnseum, Arundel, 248, del segle XIV, amb tres seqüencies, a
dues veus. 6
Brit. Museum, Cotton, Titus A. XXI, f. go', del segle XIII, dóna la seqüencia, a tres veus, <<Virtute numinis, non natura Dei>>, escrita a Anglaterra. 6
Brit. Museum, Burney 357, Ms. dels segles XII-XIII, amb la seqüencia
<<Amor Patris et Filii>> i Benedicamus a ducs veus. 7
Repertorium, p. 12 i ss.
Dom Sunyol va tenir la gentilesa de deixar-nos tma cópia, que ell en guarda, d'aquesta
seqüencia a dues veus, prestada en 1907 per
Bannister. Cf. AH 40, 106.
3. Sobre la transcripció poc crítica de Dom
POTHIER en l'edició fototípica del Graduale de
Rouen, feta en 1907 per M. LORIQUE'l', vegeu
LUDWIG, Repertorit,m, p. 12 i s.
4
HUGHSS·HUGIIES, Catalogue of Ms. Music
t.

2 .

in the British Museum (1906), I, p. 255· LUDWIG,
Repertorium, p. 13, cita l'incípit d'aquestes proses.
5· HUGRES, l. c., p. 255· Encara L UDWIG,
ilAdem, p. 13, parla en detall d'aquest códex, dd
qual WOOLDRIDGE n'havia reprodtüt diferents pagines en Early English Harmonie, pl. 32-36.
6. HUGHSS, l. c., p. 252.
7· HUGRES, l. c., p. 252. No hem vist !'original per poder dir si només el Benedicamus és a
dues veus, o si també la susdita seqüencia.
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Brit. Museum, Cotton, apendix XXIX del segle XIV, f. 36', amb l'<<Angelus ad virginem subintrans>>, també a dues vcus. 1
Brit. Museum, Sloane 1210 deis segles XIV-XV, amb seqüencies a veus. 2
Brit. Museum Add. 27630 (Lo D), procedent de St. Blasien, conté proses
a dues veus. 3
Roma, Vatica. 2854, ff. 20-22, dóna la scqüencia <<H~c medela corporalis>>,
a dues veus, amb notació mensura!, i un himnc <<Sanguis demptus et redemptus>>, sense la melodía pcr a la segona veu, escrit vers el 1300.'
Com a Mss. que havem vist a París, i que t enim les fotocopies a la Biblioteca de Catalunya, citcm els següents:
París, B. N. lat. 3549, de la segona mcitat del segle xn, procedent de
St. Martial, dóna, a ducs veus, les segücnts:
r. f. 154' : <<Rex Salomon fecit templum, 1 quorum instar et exemplum.>>
Text : Chevalier 175II. També a dues veus a París, B. N. lat. 3719, f. 57'· Es
d' Adam de St. Víctor. A una veu, publicada per Aubry-Misset, Les proses
d'Adam de St. Victor, París, 1900, n. 0 24.
2. f. 156 : <<Arce sidcrea occurrens unicus assumpta.>> Text AH 39, 79;
Chevalier 23102. També a dues veus a París, B. N . lat. 3719, f. 61.
3· f. 157 : «<nuiolata Maria, intacta pcrmanens alma.>> Text : Chevalier 9096. A dues veus, encara a París, B. N. lat. 3719, f. 81'. Publicada, a
una veu, per Dom Pothier a la Revue dtt Chant Grégorien, VI, p. 192.
4· f. 157' : <<Laude iocunda melos, turma, persona.>> Text : AH 7, 2or;
Chevalier 10265. A dues veus a París, B. N . lat. 3719, f. 53·
5· f. 158 : <<Alle celest e necnon et perhenne luia 1 die paraphonista.>>
Text : AH 7, 98; Chevalier 8or.
6. f. 158' <<Victime pascali laudes.>> Text : AH 54, 12; Chevalier
2I505.
7· f. 158' <<Xpisto indita candida 1 nostra canant melodía.>> Text:
AH 7, 132; Chevalier 3152.
8. f. 159' <<Rex ornnipotens die odierna.>> Text : AH 7, 83; Chevalier 17479.
9· f. 159' <<Sancti spiritus adsit nobis gracia 1 Que corda.>> Text:
Chevalier 18557. Dreves Ein j ahrtausend lateinischen Hyrmtendichtung, r, pagina 106. Schubiger, Sangerschule von St. Gallen n. 0 23. Es una de les poques
seqüencies de Notker que hom troba en el repertori de St. Martial.
I.

'2.

HUGBES, l . C., p. 255·
HUGHES, l. c., p. 255. En fer les últimes

correccions a aquestes provcs rcbcm una lletra
de Dom A. HUGBES, el qual cns dóna nota
d'altres proses a dues i a tres veus, de Mss angloBiblioteca de C<ltaluoya

normands, que no ens és possible d'encabir aci3· LUDWIG, Die Quellen, p. 305 i SS.
4· BA¡:..,~'tSTER, Momtmenti Vaticani di Pa·
leografia 1\l"sicale Latina, 1, n.o 836. Encara AH
40, p. 17 i següent.
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París, B. N. lat. 3719.
r. f. 46' : <<Sancti Spiritus adsit.>> També a dues veus a París, B. N.
lat. 3549, f. 159' ·
2. f. 47' : <<S. Marie. Preconia uirginis laudum.>> Chevalier r5267.
3· f. 49 <<Alma corus Dqmini nunc.>> AH 53, 152; Chevalier 822.
4· f. so : <<Prome, casta concio.>> AH 7, 6r; Chevalier rs6oz.
5· f. 53 : <<S. Petri. Laude jocunda melos.>> A dues veus, encara a
París, B. N. lat. 3549, f. 157'.
6. f. 57' : <<Rex Salomen fecit templa.>>
T ambé a dues veus a París, B. N. lat. 3549, f. I54'.
7· f. 6r : <<Arce siderea ocurrens unica.>>
Vegi's París, B. N. 3549, f. r56; ací també a dues veus.
8. f. 8r' : «lnuiolata Maria, intacta permanens.>>
També a París, B. N. lat. 3549, f. I57·
Aquest Ms. prové també del fons de St. Martial de Limoges; ell, junt
amb !'anterior, el de París, B. N. lat. II39, i el de Londres, Brit. Mus. Addit.
3688r, forma la serie dels quatre Mss. preciosos per l'estudi deis organa anteriors a l'estil de Notre-Dame. Per la clescripció i classificació de les composicions que contenen, s'ha de veure H. Spanke, <<St. Martial-Studien. Ein
Beitrag zur 'frühromanischen Metrik», a ia Zeitschrijt für franzosische Sprache
und Literatur (r930), LIV, pp. 282 i ss. Per l'estudi deis organa que contenen,
cal esperar l'obra que prepara el prof. J. Hanclschin.
París, B. N. lat. 5247, duu diverses proses a una veu, amb notació
mensural i 1' Amen a dues veus.
París, B. N. lat. I343· Aquest Ms. titulat <<Üfficium beate uirginis uirginis (sic) Marie compilatum .e t ordinatum per serenissimum dominum Karolum Dei gracia Iherusalem et Sicilie regem illustrern», conté un bell rengle de
proses mensurals a una veu, que tenen un interes gran pcl cas nostre; són les
següents:
r. f. 2 : <<Ex Dauid semine 1 proles concipitur.>> Text : AH 24, 56; Chevalier 37197. Amb primer modus anacrúsic; 1' Amen melismatic, no mensural.
2. f. 4 : <<Gaude, proles ex Anna nasceris.>> Text : AH 24, 56; Chevalier 37563. Amb tercer modus; la clarrera estrofa <<ex omnibus longis>>, i
melisme final.
3· f. 8 : <<Rosa ueris, paradisus 1 et Libanus non incisus.>> Text : AH ro,
78 i AH 24, 57; Chevalier 17583. Comen<;a amb segon modus, que canvia en
primer en una mateixa estrofa, com en els Mss. de les Cantigues del reí Anfós
el Savi. Notació no molt conseqüent.
4· f. 9' : <<Stella celi matutina, 1 sol prefulgens, lux diuina.>> Text:
AH 24, 57; Chevalier 33679. Amb segon modus.
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5· f. 13' : <<Gaude, uirgo mater Xpisti.>> Amb segon modus; el darrer
vers de cada estrofa, amb primer. Amen molt florit i mensural. Text : AH 24, 576. f. 15 : <<Virgo felix, uirgo munda.>> Text : AH 24, 57; Chevalier 346oo.
Amb primer modus; el mot final d'incís o final de vers, amb longues.
7· f. 18' : <<Aue, mater gracie, 1 finis et miserie.>> Text : AH 24, 58;
Chevalier 35608. Amb segon modus.
8. f. 20' : <<Mater du1cis, mater pia, 1 te laudantes hac in via.>> Text:
AH 24, 58; Chevalier 38893. Amb segon modus; el darrer vers de cada estrofa, amb modus primer.
9· f. 24 : <<Aue, uirgo regia, 1 felix, prudens et pia.>> Text : AH 24, 58;
Chevalier 35834. Amb segon modus combinat amb el primer. Amen molt melismatic.
ro. f. 25' : <<Üra Xpistum, mater Xpisti; 1 ora, quem>>. Text : AH 24,
59; Chevalier 39782. Combina els modus 1, 11 i VI.
rr. f. 29 : <<Salue, virgo preclecta, 1 gaude.>> Amb segon modus, que
combina amb el primer a cada darrer vers de les estrofes. Tcxt : AH 24, 59·
12. f. 30' : <<Virga Iesse, 1 quam Anna peperit.>> Text : AH 24, 59; Chevalier 34535· Amb primer modus.
13. f. 35 : <<Aue maris stella, 1 mater et puella.>> Text : AH 24, 6o;
Chevalier 35598. Amb segon modus; el refrany que canvia de text cada vegada, amb la notació <<ex omnibus longis>>.
14. f. 36' : <<Nouo priuilegio 1 romana nunc concio.>> Text : AH 24, 6o;
Chevalier 39183. Combina el primer amb el segon modus; al quart vers de
cada estrofa, entra el compas 4 / 4 , <<ex omnibus longis>>.
Al foli 40 segueix «<n hoc anni circulo>> amb el refrany : <<Verbum caro
facturo est 1 De uirgine Maria.>> Text : Chevalier 86r4. Propiament no és seqüencia com s'admet a AH 24, 6r; més bé és un conductus.
15. f. 42' : <<Dum suprema melodía 1 sonat dulcis armonía.>> Text : Chevalier 5034. Amb segon modus; el darrer vers de cada estrofa amb primer.
Després vénen estrofes, totes amb primer modus.
r6. f. 46 : <<Preter rcrum seriem 1 parit Deum hominem.>> Text : AH
34, 12; Chevalier 15406. Amb primer modus; el darrer vers, amb 4/ 4 •
17. f. 50' : <<Pater, proles, sacrum flamen 1 nostre laudis.>> Text : AH 9,
13; Chevalier 14676. Amb segon modus; darrer vers, amb primer. 1.: Amen
molt melismatic.
r8. f. 53' : <<Unum, simplex et perfectum, 1 quod transcendit.>> Text:
AH 8, n; Chevalier 20875. Amb segon modus; el darrer vers de cada estrofa,
amb primer; pero a les estrofes 3 i següents, amb primer.
19. f. 6r : <<Salue rcgina glorie, 1 Maria.>> Text : AH 9, 74; Chevalier
r8r45. Vegeu més enlla, pagines 204 i s.
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Per la qüestió de les seqüencies mensurals, cal tenir present, també,
el fet de proscs usades en els motets, com. per exemple, Bamberg, n.o 72,
on el tenor canta la primera estrofa del <<Victimae paschaJi laudes>>; el n. 0 77, on
el tenor canta <<Mane prima>>, que és el comen<; de la prosa pasqual <<Mane prima
sabbati, 1 surgens Dei filius>> del Ms. lat. 14452 de la B. N. de París, etc., etc.

LA NOSTRA EDICI6

N.o 50, ff. 33-33'.
claudis.

Promereris summe laudis,

1

Tu, que Deum uentre

P rosa a dues veus per a la festa de l'Anunciació.
MANUSCRITS. - A dues veus la coneixem també per Barcelona, Orfeó Catala, 1\fs. 1,
s. xm, f. 19, A; Tortosa, Catedral, códex 133, s. XIII, ff. 1'-2, B; a una veu, Tortosa, Catedral códex 135, Troparium s. XIII, f. 142', C; Missale ~Iinorum, s. XIV, cod. Vaticanum
4743, f. 410, D. El D va sense música.
EDICIONS. - Text : AH, 34· 71 només del e i D; Chevalier 31950.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La notació de Huelgas própiament no és mensural; certament, pe1 ella sola, no dóna solució clara del compas a segUir. La deixem amb compas
C; així canta admirablement, tant a una com a dues veus. Aquí, com a les proses que segueixen, quan la composició és a dues veus, la melodía va sempre al tenor. Text :A i C:
Estrofa 1b Non, ut Gabrielem; B : Nam ut Gabrielem. A, CiD : 3a 3b són canviades.
Música Compas 71, tenor A, B i C sol; A, B i C, tenor estrofa 3:
e

r
In

e·

e ¿ f? ~ r r r rf?r r r
ut'-L-

r.J
te

1

pa - ter

pi

1

e

ta

tia,

Nos

muo- det

, ,. r 49

a

pec - ca-tis

A i B duen el duplum - cosa rara! - identic al de Hu. A, a més, duu moltes
pliques que s'avenen amb les de Hu. El B, a dues, només estrofes 1a 1b. El tenor de !'estrofa 3, que reprodu1m segons A, B i C (les variants del B van a la part superior), ens
aclareix una vegada més com el copista de Hu estimava d'adornar les notes.
Al compas 71 cal remarcar el fet d'aquesta ternaria amb semibreus: la cauda del
la fou afegida posteriorment i no té cap significat, ni melódic ni rítmic. Les ternaries que
duen l'opposita proprietas, tenen ací el mateix significat que les ternaries amb semibreus.
Compas 243 , Hu escriu la en comptes de sol. L'Amen que a Hu resta sense omplir és així:
CiB

A

11

A

men .

A

-

men.
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N.0 51, ff. 33' -34'.

I n uirgulto gratie

1

I8I

Arbor pudiátie.

Prosa de Santa Maria a dues veus. Text i música desconeguts.
VERSIÓ MUSICAL. - Tenor i discant com als n. 8 74 i 79· Aquestes versions són
més perfectes que la del n. 0 51; es veu clar que aquelles representen la versió autentica.
Així, hem corregit, segons elles, el tenor del compas 6 i el del r8. La veu principal
va a la part inferior, certaroent a les estrofes r -4. Quant a les estrofes 5-8, no ens atrevim tot d'una a definir-ho; el fet que el discant canti tan natural, i el fet que el tenor
acabi a la 5.a. de la tónica per finalitzar la composici6, ens fa dubtar si tanmateix en
aquestes estrofes la melodía donada va a la part superior. Cal tenir en compte algunes
notes plicades del n. 0 sr que sovínt al n. 0 74 es presenten com a notes reals, i al revés:
notes que són plicades al n .0 74 es presenten coma notes reals al n .0 51. Compas 7, segon
re, del tenor, longa en comptes de brevis; 13, do segon del discant, longa en comptes de
brevis; 17, do segon del tenor, longa en comptes de brevis. L'Amen no és notació modal
i per <;o el deixem amb ritme lliure.

N. 0 52, ff. 34'-35.

Maria,

u~rgo

uirginum,

1

Ora pro nobis Dominum.

Prosa mariana a dues veus, amb refrany .
MANUSCRITS.- L'hem vista la Biblioteca de Catalunya l\1. grr, Troparium s. xv,
procedent de Girona, f. 147', amb tonada diferent i amb el refrany igual; hom escriu allí:
«<n h onore sa.ncte Marie prosa, et dicitur in diebus sabbatinis>>. AH citen, coro a l\Is. més
antic, un Orationale Franciscanum saec. r5jr6 París, lat. 3639; aquesta versió hauria estat
preciosa per nosaltres; pero aquest Ms. en paper no conté música. Encara AH 54, 414 cita
un Missale Hispalense impres a Sevilla en 1507 i un Missale [Franciscano-] Romanum impres a Lió en 1535, tots scnse música. En aquest, a cada vers, hi ha el refrany <<Aue Maria>>.
EmcroNs.- Text: AH 46,216, on pren les estrofes com de quatre versos, i 54, 414,
on de cada dos versos en fa una estrofa; Chevalier III5I i 38830.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Seguim la notació mensura! del Ms. Abunden t an t les
pliques, que no les posem sempre; en aquest cas les marquem generalment amb +· El
refrany de les estrofcs 7-8 que només s'insinua al tenor, l'acabem seguint els llocs parallels. L'original sembla que assenyali <<Aue Maria>> com a rcfrany, a !'estrofa g, i <<Amen>>
com a refrany, a !'estrofa ro; l'hem deixat, amb tot, seguint les estrofes anteriors.
Així, també a !'estrofa 3 es posa aquest refrany, que no s'assenyala mica a la 4·
El sol primer, plicat, del discant, el considerem sense plica. Compas r6, ternaria

si do re,

L.,

com en casos similars, la fem

ffr

i no

tJf . o)mpas

2r

el sol del

discant primerament longa, fou corregit rectament en brevis; 26 el re del discant, longa
en comptes de brevis.

N.0 53, ff. 35'-36'. Salue, sancta X pris# parens,

1

Salu.e, ttirgo.

Prosa mariana a d ues veus.
s.

MANUSCRITS. - La coneixem a una veu per Tortosa, Catedral C, I 35· Tropar.
f. 133', amb tonada quasi igual a Hu, A; Munic, lat. 23287, del s. xrv, f . 268,
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N.0 54, ff. 36'-38.
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men.

Verbum bonum et suaue 1 Persone1nus iltud aue.

Prosa de Beata Maria V., a dues veus.
MA~USCRITS.- A dues veus : W1 , f. 208'; W 2 , f. 141'; Assisi 695, f. IIcc' [ = f. rgr');
Douai go (124), s. xn; Douai 274, de finals del s. xn, afegit més tard, f. r; Limoges 2 (r7) ,
f. 234; també en sis codexs anglo-normands deis ss. xm-xv, segons ens comunica Dom
A. Hughes.
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Del bell rengle de codexs que Mone, II, 75, cita com a existents a Alemanya,
l'hem trobat, sempre a una veu, a Munic, Staatsbibl. lat. 10075; germ. 716, ff. 62-62';
germ. ror, f. 177; lat. 23287; al GraduaJe de Moosburg del 1360, Munic, Univers.
Bibl., códex r56, f. 214. D'entre la infinitat de Codexs que AH citen com a existents a
Fran<;a, l'hem trobat sempre a una vcu a París, B. N. Troparium de Moissac, s. xr, nouv.
acq. lat. II77, f. 83; París, B. N. nouv. acq. la t . r87r, Troparium de Moissac s. XI, f. 147;
París, B. N. lat. 778, Troparium de Narbona s. xn, ff. 199-199'; París, B. N. lat. ro86,
Troparium de St. Lleonard de Limoges s. XIII, ff. 94-94'; París, B. N. lat. 904, Graduale
de Rouen s. XIII, ff. 221'-223; París, B. N. lat. r6823, Graduale de St. Corneli de
Compiegne ss. XIII-XIV, f. 213; París, B. N. lat. IIOJ, Missale de St. Denis s. xrv,
f. 367; París, Arsenal 135, Missale de Salisbury (o de Londres?) s. xm, f. 266.
Ludwig, Die QueUen der Motetten, Archiv für MW, v, 299, cita encara Florencia,
Naz. II, 1, 122, p. 65, i Florencia, Naz. II, I, 212. Sense música l'hem vist a París, B. N.
lat. 3639, Orationale Franciscanum ss. xv-xvr, f. r68; París, B. N. lat. 12063, f. 332; París,
B. N. lat. 840, Missale s. xv, f. 199; Munic lat. 705, Missale d'Oxford del 1384, f. 243';
Munic lat. 4242, f. 68 .
Dels Mss. peninsulars, hem vist : Tortosa, Catedral cod. 135, Troparium s. XIII,
f. I3I'; Biblioteca de Catalunya M. 9II, Troparium S . XV, f. ros' <<In Annnntiatione Sancte
Marie Item ad Vesperas prosa>>.
EDICIONS. - Text : AH 54, 343· Cal tenir en compte que ibídem, p . 345, cita
<<Troparium ms. S, Mariae de Las Huelgas saec. 14. Cod. priv".>>, que no coJ.laciona; Chevalier 21343. Bl~me AH, l. c., per aquest Verbum bonum, esmenta el Tropari del s. XI, París,
B. N. nouv. acq. lat. II77, procedent de Moissac, i el Tropati del s. XI, procedent també de
Moissac, avui a la B. N . de París, nouv. acq. lat. r87r. Davant l'existencia deis diferents
Mss., diu que aquesta prosa, nada segurament a Fran<;a, des de comen<; del s. XIII es troba
estesa a Alemanya i a Anglaterra, i afirma que <<die inneren Merkmale für Konstatierung
einer Dichtung Adams von St. Viktor, wie sie bisher als Dogma aufgestellt waren, sich
als unsicher erweisen . Er hatte namlich hervorragende VorH.iufen>. Es t:Jacta de la tan
conegnda tonada del «Laudes Crucis attollamus>> que sant Tomas va adoptar per a la
seva Lauda Sion. Hom havia cregut que el Laudes Crucis era obra d'Adam de Saint
Víctor (t II77), pero Ad. Reiners va demostrar a Gregorius Blatt (r889), p. 44, que el
Laudes crucis es troba ja a París, B. N. lat. II32 del s. xr, procedent de Saint Martial
i també al codex provinent de Tolosa, del s. xr, també a París, B. N. lat. II77, f. 78, Mss.
anteriors, per tant, a Adam de St. Víctor. Música : P. Barge; Cantus pro Benedictionibus, p . 57; Cantuale ad usum Domus Parisimsis Congregatt:onis Missionis, p. 63. C. A. Moberg Vber die schwedischen Sequenzen rla cita amb set textos diferents; al.n Nr. 7 dóna la
música que la trancriu d'onze codexs.
P. Aubry, Les Proses d'Adam de St. Victor, 11. 0 XVIII i alguns altres. Hymn-Melodies
and Sequences, ..... from the Sarum Service-Boolis del Plainsong-Med.ieval Music Society (1903).
Wakkernagel, Das deutsche Kirchenlied, p. 66o, edita una versió amb text llatí i alemany.
Coussemaker, Histoire de l'Harmonie, pl. 24-25, transcriu la versió de Douai 90, que
A. W. Ambros va copiar perla seva Geschich.te der Mu,sil? (r88o), I, p. 317, la qual Riemann
reprodueix al Handbuch der M1Jsikgeschichte (1920), 1 2, p. 148. vVooldridge dóna encara
aquesta mateixa versió ritmada diferentment, a The Oxford History of Music, 1, p. 107;
Handschin publica l'amen de W 1 a dues veus al Schweizerisches ]ahrbztch fMW (1924), I,
Beilage n.o 4; també transcriu un fragment a la ZfMW, x, 515; B. Widmann dóna també
a Gregorius-Blatt (r889), p. 41 un fragment de la versió citada de Douai, que copia de
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Coussemakcr. Ludwig comenta les diferents versions polifóniques en el Repertorium, pagines 12-14.
VERSIÓ VE HuELGAS. - Les versions hispaniques, com algunes de les franceses, comencen la melodía del tenor d'aquesta versió de Hu, amb el conegut motiu melódic mi sol la sol; les alemanyes i algunes de franceses generalment amb el re solla sol. El
tenor purament siJ.labic a llu, es diferencia poc del de W1, W 2 i del de les versions restants.
El discant de Hu se separa en tot, del discant de les versions polifóniques conegudes. La
notació de Hu, encara que sigui ex oumibus longis, la considerem com a totalment
quadrada, i per ¡;o la transcrivim amb compas de C, que ací canta bé. La quinaria
del comp~ts r de Hu, encara que scmbli escrita simultaniament amb l'altra nota, no escau
mica; no seria estrany que es tractés ací també d'un capritxo del copista. Al f. ~7 del Ms..
la clau del tenor ha d'ésser clau de fa en 3.a, en comptes de clau de do en 3.1\ com
ho assenyala bé el custos del foli anterior i la corba melódica. Compas 233 , primera vegada,
el mi segon del discant era longa i fou corrcgit en mi amb plica.

N.o 55, ff. 38'-40. Eterni nu,minis

1

Mater et fiha.

Prosa, a una veu, de Sancta Maria la Real.
MANUSCRITS. - A una veu la coneixcm també pel l\Is. I, s. xm, de l'Orfeó Catala, ff. ro'-n', A; AH citen només el Troparium de Sant Patrici de Dublin del 1352,
avui a Cambridge Add. 710, que hem consultat a Solesmes; es troba al f. ro8, amb tonada diferent, B; l'hem vist també al Ms. del B. M. Harley 978, també amb tonada difer ent de Hu, C, i al Missale Hispalense, Sevilla, 1507, D.
EmciONS. - T ext : AH 37, 72, que cita ibídem, p. 41; Chevalier 22675 . Per
tractar-se d'una prosa que fou adoptada com a típica del monestir de Las Huelgas, i
donat que el Prosari de Hu dóna el text for~a desfigurat, a més de les correccions anotades al margc del text musical, vagin les següents variants, que copiem d'AH csmentada.
B : rb, 5 l~egnas . D: 2a, 5 Dum carnis tenera~. D. : 2b, r Sis horum hostium. D: 2b, 5 Sis
nostrum gaudium. A : 3a text i música incompleta amb una crida per a omplir el que
va restar en blanc. B : 3b, 3 Et cogitantium. 4a, r O, munda copulam, potser miilor la
versió de l'A Emunda copulam. A : 4b, 1 Ut conscientie tollens cauteria. B: 4b, 2 Sine
cauteria. 4b, 6-7 Vitae vicaria Activae nimia. A: sb, 1 Ut post. B : sb, 7 Tuisquc precibus.
VEHSIÓ DE HuELGAS. - L' A dóna la 3a a una 2.a alta. La tonada és igual
a la del n. 0 75· És una de les tonades més íresques que hem visten el repertori de seqüencies; ella recorda un tipus ben típic de melodía popular. El J\ls. la copia amb litme modal.
Trobem aquí passim, la plica

r

1

J; ~ o~ i ~ o~

. Al compas I5, mot (<Carcerc>> i altres,

trobem la forma :•r=••• . La cauda sovint fou afegida més tard. Compas 25, mot «lcticia>>,
manca el do del le, que coneixem pel custos i per !'estrofa paraHela.
El )ls. de l'Orfeó i el de Hu presenten, dones, la versió més antiga que coneixem
fins ara. A amb text pur i notació quadrada. Ilu amb música escrita amb notació modal.
Les pauses no sempre estan ben posades ni tcncn un valor just. Compas 3,, primera vegada, corregeix rectament el si longa en si brevis; 15 1, i en casos similars, ambdues vegades, sol la semibreves en comptes de breves; 23 2 , fa sense plica la segona vcgada; 38, el
~Is. repeteix el mot «partes~> que el copista musical - es veu clar que algunes vegades
hom va escriure primer el tcxt i després la música- ja va deixar sense nota; 541, scgona
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vegada do sense plica; 681, segona vegada, la quinaria do re mi do si en comptes de do re
·mi re do, i la simplex do am.b plica en comptes de re, p<;r haver tirat massa estretes les
ratlles del pautat.

N.o 56, ff. 40-41'.

Nouis cedunt uetera :

1

Cellant terre

u~scera.

Prosa de Santa Maria a una veu. Am.b música, coneixem, per ara, només Hu.

Text : AH 37, 8r; Chevalier 12346. AH citen, com a font més
antiga d'aqucst text, el <cMissale Hispalense saec. 14-15. Cod. Univ. Ianuen. A vn 3>> i
quatre missals Mss. del s. xv existents a la Colombina de Sevilla. Encara el Missal impres
a Sevilla en 1507. Tot aixó vol dir : que la prosa present, és potser netament d'origen hispanic, i que Hu és el Ms. més vell deis coneguts. A la introducció, pp. r65 i ss., hem parlat
del repertori de seqüencies existents als missals de Sevilla dels ss. XIV-XVI. Les variants del text de Hu amb els missals de Sevilla, seguint AH, són:
EDICIONS. -

3b, 2 Virgo nec corrumpitur.
Nos in pace patriae
5b Fac, o mater gratiae
Tecum patrem gloriae
Laudare per saecula.
-Huelgas és l'únic Ms. que ha servat la mus1ca. La notació
conseqüent. Les pliques generalment bé; alguna vegada no distingeix aquí

VERSIÓ MUSICAL.

mensura! és

b~n

prou la plica brevis de la longa: ~Ji r :u ¡J i ~· Usa també la ~ "i . Compas I2, primera vegada, mi longa en comptes de mi brevis amb plica; 39, la cauda del sol semibrevis de
la quinaria sembla afegida més tard, almenys a la scgona vegada. L'Amen va sense música.

N.o 57, ff. 41' -45.

Virgo sidus aureum

1

S idus est decorum.

Prosa de Santa Maria a una veu. Tant el text com la música eren desconeguts fin s
al present. Hu dóna aqucst text molt desfigurat, i no sempre ha cstat possible d'endevinar la versió original. Cal només fixar-sc en les notes marginals que hem adjuntat a la
transcripció musical. Així, a !'estrofa 2, 6 diu Coronata pedes, que no té sentit; d'altrn.
banda, la rima ha de concordar amb el gaudes anterior. Per més que hem cercat un mot
que s'avingués amb la rima i amb el sentit, no n'hem trobat d'altre que deixar el mateix
gaudes; rob, 6 Mortalia preclara, sobra una síl-laba; etc., etc.
VERSIÓ MUSICAL. El ~Is. assenyala ritme modal. El jubilus inicial de les
estrofes I, 9 i ro és un xic rar; podria potser cantar-se lliurement prescindint del ritme
modal. Les qninaries i quaternaries es ressenten del gust que tenia el copista de Hu de
colorejar les notes. Ho preva les raspadures i la mala aplicació del text, pel qual, copiantlo primer el copista literari, no havia debcat prou espai pera les notes que després el copista de la música volgué ampliar algunes vegades. Hom troba les formes •• = \.,.; Li J :. \¡ i \1 .
La cauda de l'octonaria del compas 52 i la de la septenaria del rz8, només és una grafía del
copista, sense cap significat de plica, si és que no fou afegida més tard. A l'Amen, clau de do
en 4.a en comptes de clau de fa en 4.a. Malgrat que de conservar-se la clau de do en 4.a,
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segons !'original, l'Amen acabaria a la tónica, no creiem que pugui acceptar-se coma final
aquesta tónica a l'octava superior. Compas 3, primera vegada, re plicat, que no considerem com a plica; 4r, primera i segona vegada sollonga corregida rectament en sol brevis;
42, segona vegada, milonga corregit com cal en brevis; 44, primera í segona vegada, re do
brevis, brevis, en comptes de longa-brevis; ss. segona vegada, primer milonga en comptes
de brevis; 6T 2, primera vegada, quaternaria seguida de longa, i scgona vegada, quaternaria
seguida de brcvis, en comptes de simplement quinaria; 62, segona vegada, el text va mal
aplicat al i\Is.; 63, segona vegada, primer sol longa en comptes de brevis; roo, primera
vegada, do longa corregida en do brevis; ros, ternaria sol la sol breves en comptes de semibreves a la primera i a la segona vegada; ros, segon fa, primera vegada, brevis en
comptes de longa; ros, re final longa en comptes de re brevis, ambdues vegades; ro6, en
comptes d'escriure la quinada fa sol fa sol la, escriu, ambdues vegades, longa simplex,
dos semibreus i brevis-longa; no, fa longa en comptes de brevis, ambdues vegades; rn,
sol brevis en comptes de longa, ambdues vegades; II2, re longa en comptes de brevis,
ambdues vegades; rr6, la notaci6 del i\is. és imperfecta i quadrada en comptes de mensural-modal; 120, segon re brevis en comptes de longa, ambdues vegades; r23, segon la
no plicat a la primera vegada (segona vegada era longa, hom va esborrar la cauda i es va
convertir en plica ascendent); r27, segona vegada, la longa corregida com cal en la hrevis.

N.o 58, ff. 45-46'.

Fla-ztit auster flatu leni

1

Ventris aulam Deo pleni.

Prosa de Santa Maria a una veu. Text i música desconeguts fins ara. Segons ens remarcava el doctor Llovera, el copista del text de Hu seria dur d'orella i copiarla algunes vegades al dictat; és per aixó que sovint ho entenia malament. Així, a !'estrofa 3b, r, Te formatum per Deformatum. Compas 4, segona vegada, manca text i música; 17, primera vegada, manca text i música del/a sol; 20, el copista va raspar equivocadament la longa del
mot ttt; al mot sapis i al grato, s'ha de corregir la ternaria re do si i la brevis la = scmibrevis, semibrevis, brevis, brevis, fent una quaternaria de semibreus.

N. 0 59, ff. 46'-48. Aue, regina glorie,

1

Sp[l]end~r

celestis cun:e.

Prosa de Santa Maria a una veu, amb refrany.
MANUSCRITS. - Fins ara es coneixia només pel Missale Minorum del s. XIV, Bibl.
Vaticana 4743 i pels missals de Sevilla que hem vist al n.o 56. Tant al códex de la Vaticana com als de Sevilla va sense música.
EmciONS. - Text : AH 37, 67; Chevalier 26023. La música. era desconeguda.
VERsró DE HuELGAS.- Aquesta prosa és la segona del repertori de Las Huelgas que hem conservat amb el rcfrany. Les fonts de Sevilla donen el refrany ja al comen~ament de la prosa, i el text és igual a Hu. AH posen el refrany després de les estrofes,
donat que, segons Dreves, l'acróstic «Ave i\Iaxia& assenyala bé quin ha d'ésser el comen~ment de la seqü~ncia. Hu és també la font més vella que coneixem d'aquesta pro~a. tant
pel text com perla música. Segons com hom la canta, enyora que el mi del re mi anacrúsics del comenc;ament i deis llocs similars sigui cantat amb p. Les formes L, ~,
passin1. Compas 8, primera vegada, el re final longa va corregida rectament en brevis;
I711 segona vegada, re sense plica; 27, el mot mater i música corresponent, va repetit, per
equivocaci6 del copista en girar full.
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N.o 60, ff. 48-5r.

Angelorum la,ude digna,

1

Virgo clemens et benigna.

Prosa de Santa Maria a dues veus.
MANUSCRITS. - És coneixia només per l'<<Antiphonarium et GradualeS. Laurentü
Perusini saec. (13 et) IS>>, que AH cita, coro del <1Capit. Perusin. 30>>.
EDICIONS. - Text : AH 40, II7; Chevalicr 35241. AH afirma que el códex de
Perugia es conserva <<Mit Melodie>>. No ens ha estat possiblc l'adquisició d'una fotografía
per a poder dir si aquella melodía és o no igual a la nostra.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Ens dol de no poder saber si el tenor de Hu és igual a la
melodía de Perugia. Aquesta tonada de la primera estrofa recorda la del lai Virge glorieuse
del Ms. 3517 de 1'Arsenal. Hu és el Ms. més antic que dóna aquesta prosa i l'únic que la
copia a dues veus. Cal tenir en compte que a Hu manca el final, estrofa 7a i 7b, que dóna
el de Perugia. Encara les estrofes 4a-4b van canviades d'ordre; sa, 2, Morem gerc, quem
geristi; sb. 3· Miseranti gratia; 6b, I [Invocaris] ac dimittis. Ja és curiós que algunes de
les incorreccions literaries que trobem a Hu, i que corregim, es trobin igualment al
codex de Perugia esmentat. Com a formes grafiques curioses de notació, cal remarcar:
~ : ~;
~ ; !•• =•••; ••• =•••; ,.,.., , etc. Compas 8, discant, segona vegada, sollonga corregit,

r:

com cal, en sol brevis; ro, sol longa corregit en brevis rectament, a la primera vegada;
12, discant sol amb plica, a la primera vegada; 21, primer si_plica brevis, primera vegada;
segona vegada, si longa no plicada; 25, segona vegada, tenor re sense plica; 26, discant re
longa en cornptes de brevis a la primera vegada; 30, prim~ra vegada, tenor, si final brevis
en comptes de longa; 38, tenor, re primer, sense plica a la segona vegada.

N.o 61, ff. 51-52'.

Stabat juxta Xpisti crucem,

1

Stabat 1-tidens uite ducem.

Prosa pasqual de Santa Maria, a una veu.
MANUSCRITS. - Tenim la versió del Missale Salisbury del s. xm, París, Arsenal, 135, i la del Missale de Seckau del s. XIV, avui a Graz, 456, f. 126' -127.
EDICIONS. - Text : AH 8, 55; éhevalier 194II; Weale, II, 11. 0 799, on cita els
missals de Sevilla, que esmenta també Chevalier al suplcment. Compte a confondre aquesta
seqüencia amb la <1Stabat juxta Christi crucero 1 Videns pati veram lucero>>, que copien
AH 8, s6, i Chevalier 19412, i de la melodía de la qual parla Iiargament Moberg, Vber die
schwedischen Sequenzen, I, pp. s8, JI, II7, etc. AH citcn fonts del S. XIV (el Missal de
!'Arsenal esmentat ací el posen coro del s. XIV) com les fonts més antigues d'aquesta prosa.
Donat, pero, que els dos Missals citats són més antics que el COdex de Las Huelgas,
no podem afirmar rodonament que Hu sigui el 1\Is. més antic que copi1 aquesta scqüencia. Aquí, com en altres proses, Huelgas la dóna molt truncada. Cal tenir en compte
aquest fet deis códexs hispanics presentant b·uncades les seqücncies, que fou ja remarcat
per Dreves en AH. Les variants més importants del text seguint AH, són : 2b, I Ista
stabat, hic pendebat, Et quod foris hic ferebat, Intus haec sustinuit. Hu passa les estrofes 6a i 6b, 8a i 8b, ga i gb, Ioa i Iob.
VERsró DE HuELGAS.- Tan la versi6 mu.~ical de Scckau, r.mb neumes, coro la melodia del Missale de Salisbury esmentat, són totalment diferents de la de Hu. Cal recordar
tamhé les grafies : 1•.

0

~·· ; ~

.

Compas r6, primera vcgada, re longa en comptes de brevis;
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13-18, ja es compren que la clau en la nostra transcripci6 ha de continuar amb clau de
do en 4.a.; la clau de do en 3.a. ha de comcn~ar al campas Ig. Al compas 19, ea canviar
de clau el Ms. al mot modo, posa un custos re, que sembla, tanmateix, una pausa moderna de corxera; és segurament la primera vegada que apareix aquesta forma grñJica
en la historia de la música; forma que es troba per atzar, degut que el copista, en donar el
cop de ploma pel custos, va tirar la cauda avall en comptes de pujar-la amunt, com era de
consuetud. 22, scgona vegada, do amb plica; primera vegada, sobra un re semibrevis; 25-26
i 38-39, amb una síHaba ompla un compas. Eixamplant les notes així, la melodia canta
millor que no fent les notes semicorxeres, comen altres llocs hem fet per tal de conservar
exacte el nombre de compassos adients al cant del text donat. És un tanteig que provem
aquí i que potser hauria pogut fer-se també en els n. 9 62 i 73. 26, prime1a vegada, do
longa corregida com cal en brevis. Compas 29, mot tela amb la grafia : ••r; 38-39, aquest
jubilus el considerem també com a modal, encara que el Ms. no en doni propiament clarícia
certa; f. 52', segon pautat fins al mot ga·u dium, ha d'ésser clau de do en quarta, com ho
assenyala el custos i !'estrofa paraHela; estrofa 7b, Nostre quoque, esta bé amb clau de
do en tercera.

N.0 62, ff. 52'-54- In sapiencia

1

Disponens omnia

1

Eterna deitas.

Prosa de vita Domini a una veu.
MANUSCRITS. - L'hem vist també al Troparium Catanense del s. xn, Madrid,
B. N. Mss. 19421, f. 105, com a prosa 90, la darrera A; Montscrrat, Tropari del s. xn,
f. 65', incompleta, per ésser el foli final del Ms, B; Lleida, Catedral, Roda, n. 0 8, Collectaneum SS. XII-XIII, f. I8I, e. També a la Biblioteca de Catalunya M. 9II, Tropari de
Girona s. xv, f. 6o', «<n die Circumcisionis Domini et Epiphania Prosa>>, D. Seria ben
apreciada entre nosaltres, car la trobem a Valencia, Catedral, sig. 91 (92), Missale Valentinum del 1417, f. 31, i al 90 (91) Missale Valentinum del 1417, en ambdós sense música. Encara al Missale secundum morem Caesaraugustanae Ecclesiae (Saragossa, 1495)
«<n Circumcisione Domini>>. Com a fonts més antigues, AH cita sis códexs del segle xu.
Entre aquests, es troba el Tropari de CaHmia e:mentat, i el Troparium S. Ebrulphi, París,
B. N. lat. 10508, únic que poguérem consultar a París; malgrat la recerca bona que hi
férem, no tinguérem la sort de trabar-la. Mone 1, 39, cita un Brcviarium del s. xn de
Stuttgart, que dóna aquesta prosa amb melodía. No l'hem pogut consultar. Gracies al
bon servei de J. Handschin, tenim la versió de Graz, Ms. 1584, f. 30, i Ms. 479, f. 151;
ambdós són del s. xn, i van scnse neumes; en canvi, St. Gall 546 1 II4 1 II, ff. ns-n6,
posa una melodía semblant als Mss. A, B i C.
EmciONS. - Text : AH 54, 178; Chevalier 8753. El text de Hu és molt incorrecte. Hu passa. les estrofes g-10, que donen AH; també deixa les estrofes 21-33, i, en
canvi, acaba amb les estrofes 19-20, que no són en cap deis 1\Iss. citats per AH. D dóna les
mateixes estrofes de Hu. Les estrofes 7-8 de Hu són 8-7 del D; IS-I6 de Hu, són I6-IS
del D. BD, estrofa 3, 3 : e celi solio. 7, 3 : plena gracia.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Per tal d'esquivar dificultats, el més senzill, i potser
el millor, hauria estat de deixar aquesta prosa sense barres de compas i de deixar
totes les notes amb valors iguals com de cant gregoria amb ritme lliure. Vegi's un
spccimen de la melodía de aquesta prosa deixada amb ritme lliure:
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Es tracta d'una de les proses més adornades del repertori. Hu encara eixampla les
coloratures potser ja connatmals. Tot plegat fa que aquesta prosa es faci de difícil solució
en alguns passatgcs. D'altra banda, la notació no ofrena cap criteri certer ni quant
al ritme ni menys quant al compas. L'escriure aquesta melodía sistematicament amb
longae i, en arribar els passatges florits, amb grans rengles de semibreus, diu prou clar que
el copista volia assenyalar que la seqüencia que comentem havia de cantar-se mensuralment, avenint-se així al conjunt del repertori que ell va arreplegar en aquest Ms. Es
tracta, encara, d'una prosa ritmada, com la majoria de Hu, i que, per seguir exactament
el text, hom ha de cantar-la mensuralment. lts per aquestes raons que tot d'una desear-
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tarem la solució senzilla de deixar-la amb ritme lliure. En cercar de mesurar-la, el compás
de C es prestava en algunes estrofes, quedava, en canvi, ben coixa en altres. Tot plegat,
ens hem decantat pel ritme modal. Tingui's, pero, sempre present, en aquesta com en
altres composicions similars, que en venir els melismes amples seria desfer la bellesa i la
naturalitat melódica, si es cantaven matematicament com van transcrits, scnsc atendre
als retards i als matisos espccials que aquesta melodía demana. Tot cantant-la amb ritme
modal, hom haura d'executar les cadences melismatiques lliurement; les segiients mostres poden donar una idea aproximada:
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La tonada del D és fonamentalment igual a la de Hu; malgrat l'ésscr ele copia jove
de més de cent anys, els melismes no hi apareixen tan amples. La versió de 1' A, igual al B
i C, és molt més parca; ella es presta bé al ritme modal i també al compas de C.; cal, pero,
advertir que aquesta tonada és completament una altra de la de Hu, com pot veure's:
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Compás 6, segona vegada, re amb plica; f. 53 del 1\fs., pautats 2-3, han d'ésser amb
clau de fa en 3.a en comptes de clau de do en 3.a. Compa.s 32, segona vegada, la si la
si do en comptes de fa sol fa sol la; la grafia de les notes esta millor a la primera vegada; f. 54, pautat 2-3, clau de fa en 3.a en comptes de clau de do en 4.a. Compas 44.
segona vegada, sobra 1m fa. Les estrofes IJ·I8 a Hu es donen cquivocadament amb una
tercera més baixa. El D les rectifica així, i canten molt millor. L'Amcn de Hu acaba en
mi en comptes de la tónica re, com hauria d'ésser i com apareix al D:

A

men.
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N. 0 63, ff. 54'-56.

Victime pascali laudes inmolent xpistiani.

Prosa pasqual a dues veus. lts la coneguda 'prosa de Wipo, de comen<;ament del
s. XI, coneguda arreu. Víllanueva, Viage, XXII, 194, descriu la manera característica com
es cantava aquesta seqüencia a Mallorca la matinada del diumenge de Pasqua i el di·
marts i di es següen ts. Al s. XIV encara els servía de drama pasqual de les <<Tres Maries>>.
MANUSCRITs. - La melodía de la primera estrofa la trobem que fa de tenor al
motet n. 0 72 de Bamberg. La melodía del tenor és al Graduale Romammr, p. 204. A
dues vcus coneixem la versió de París, B. N. lat. 3549, f. 158', del s. xn procedent de
St. Martia1. W 1, f. 204, dóna la prosa «Virgini l\1arie laudes>> (Chevalier 21656), també a
clues vcus, amb el tenor igual a la <<Victimc pascali>>; tamb6 així en un códcx de Cambridge
dels ss. XIV-XV, segons DomA. Hughes. Sempre a una veu l'hem vist: Troparium de St. Lleonard de Limoges s. xm, París, B. N. lat. 1086, f. 48; Troparium )l'arbonense s. XII, París,
B. N. lat. J78, ff. 83'-84; París, B. N. lat. II39 SS. XI-XII, de St. ~Iartial, f. 159; Missale
de Salisbury, París, Arsenal, 135, f. 243'; Troparium s. XI (afegit ss. XII-XIII), Londres,
B. M., Calig. A. XIV, f. so; Troparium S. XIV, .Cambridge, Univers. Libr. Add. 710, f. 6o.
Als Mss. peninsulars l'hem vist també a una vcu i amb tonada igual : Vic, Catedral cxr, Troparíum ss. XI-XII, f. 78; Osea, Catedral, Troparium s. XII, procedent de
Sant Joan de la Pcnya, íf. 32'-33; Toledo, Catedral, Graduale ss. XII-XIII, 35.10, f. 99; Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ~L 40, Cantorale s. X\', f.· 143'; Biblioteca de Catalunya,
M. 9II, f. 75, <<Ad Las Vesperas>>; Seu d'Urgell, Església de la Pietat, Missale Mixtum del
1380, n. 0 8; Girona, Sant Feliu, Tropari s. xv, f. 172'; Girona, Sant Feliu, n. 0 7, Missale
de Girona ss. XIV-XV, f. 39', sense música.
EDICIONS . - Text : AH 54, '12; Chcvalier 215ó5. Música: A més del Graduale
Romanum esmentat, Schubiger, Die Siingerscltule St. Gallens, n. 0 6o; B. Widmann a Gregorius-Blatt (1899), p. 33; Gastou6, Tribune de St. Gervais (1905), pp. 208 i s.; Manuale
pro Benedictionibus (Romae, 1906), p. rso; Rassegna Gregoriana, IX, col. 437· 533. etc.;
Wagner, Ei11-jührung in die gregorianischm Melodien, 111, pp. 497 i ss.; ja en r8g9, el mateix
Wagner havia publicat dues seqücncies marianes amb <>.questa tonada, al Gregorú:s-Blatt
(1899), p. 33; W. Baumker, Das l?atho,lische deutsche I<.irchenlied, I, p. 351; Moberg, V óer
d1'e sclrwedischen Sequenzen, I, p. 241, i passim; F. Clément, Clwix des principales séquences
du moyen á.ge (r86r), p. 70, amb el tcxt «Virgini l\Iaric laudes>>; :\I. Loriquet Le Graduel ... de Rouen (1907), que la reprodneix de París, B. );': lat. 904.
VERsió DE HuELGAS. - El discant del ~Is. de St. ~Iartial citat, va molt més
ornat i és més ple de melismes que el discant d'aquesta prosa de Hu; ambdues versions,
a dues veus, són totalment independcnts i no s'asscmblcn mica. Deixem la transcripció
així, única solució possible. El discant, també semisil-labic, com la melodía gregoriana, ha
de subjcctar-se al tenor que canta lliur~ment. El Ms. cscriu clau de fa en tercera en comptes de clau de fa en quarta, a la primera pauta del tenor.

N.o 64, ff. 56-57'.

Personarum trinitatem

1

Et nature unitatem.

Prosa de Trinitate a una veu.
MANUSCRITS. - Fins ara era només coneguda pcls missals de Sevilla i pel ~Iissale
Hispalense deis ss. XIV->..'V, avui a la Universitat de Gcnova, A YII 3· Amb tonada quasi
igual a Hu, es troba a Burgos, Sant Esteve, Prosari-Tropari, s. XIII, prosa 2.
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Text : Publicada primer per E. Misset i W. H . Weale, en Ana-

EDICIONS. -

lecta Liturgica, n, n. 0 778, fou més tard reprodu'ida per AH 37, 39; Chevalier !4849.

VERSIÓ DE HuELGAS. - Com pot veure's, el códex més antic dels servats fins
ara és l'esmentat de Burgos. Les variants literaries de Hu comparades amb les de AH,
són poques; les principals : 4a, 2, <<Non est idem cum gignente.)> 4b, 2, «Probat, quod sint
unus Deus)>. La música arriba anotada amb notació mensura!, no sempre correcta. Les fórmules grafiques següents, són ben característiques:
1
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Compas 51, primera vegada, si longa en comptes de brevis; 81 , primera vegada, do si la
semibreves en comptes de do si semibreves, la brevis; 146 , primera i segona vegada, re
longa en comptes de brevis; 15, segona vegada,

-ll

f' g

Qj

J j ; 17

3,

primera ve-

gada, sol longa en comptes de brevis; 23, <<diuersa naciO>>, una tercera alta al Ms. En les
estrofes 6a-7b la notació modal del l\Is. ja no és correcta. El re, final del compas 31, ha
cl'ésser brevis en comptes de longa, donat que per fon;a ha d'ésser anacn1sica. Posada
aquesta com a longa, el Ms. segueix fins a la fi amb longa brevis, longa brevis en comptes
de brevis longa, com havia d'ésscr. Estrofa 7b, 3, sobra el mot ipsi.

N. 0 65, ff. 57'-58'.

Cetus apostolici

1

Festa recolentes.

Prosa in Commemoratione sancti Pauli, a tma veu.
MANUSCRITS. - Era també coneguda sola.ment pels missals de Sevilla esmentats.
Hu és el Ms. més vell i l'únic que ha guardat la música.
EDICIONS. - Text : AH 37, 285; Chevalier 24799; primer havia estat publicat
per )Iisset i Weale, II, n. 0 783.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Les variants principals, quant al text, són : rb, 4,
<<Nos illustrab>; 3b, 4, <<Sunt, Christe, secutí,>; 4a i 4b, díferents. A Hu, manca el primer mot
del 4a, el qual ens ha estat molt difícil de suplir. La not2.ció mensura! és forc;:a fixa. Compas
4, Ms. re longa, re brevis. Allarguem el segon re i el convertim en longa, pel paraHelisme
que ha de servar amb el final de !'estrofa, on el Ms. te el valor de dues longues; 7, primera vegada, za si do re sol en comptes de fa sot ta si sol; r6 ~ =

ffi ; 17 ~=.u

i simi-

lars passim. 4b, compas 26 fins al final, sense escriure les notes.

N.o 66, ff. 58' -59'.

Celi solem imitantes,

1

I n occastt tri'ltmphantes.

Prosa de sanctis Apostolis a una veu.
MANUSCRITS.- Encara a una veu l'hem vista París, B. N. lat. ro86, Troparium de
St. Lleonard de Limoges s. XIII, ff. II4-II5, A; París, B. N. lat. go..¡., Graduale de Rouen
S. XIII, ff. 240-240', B; Toledo, Catedral 35· ro, Graduale SS. XII-XIII, f. rrs, <<In apostolorum prosa>>, C; Tortosa, Catedral, codex 135· Troparium S. XIII, f. Io6', <<de apostolis et
evangelistis», D; La Seu d'Urgell, Església de la Pietat, Missale Mixturo s. s., s. XIV, prosa
n.o 25, dn natale apostolorum>>, E; Barcelona, Biblioteca de Catalunya l\I. grr, f. 125,
Biblioteca de catalunya
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«in natale apostolorum>>, F . Només el text i sense música, a Girona, Sant Fcliu, 9 (33),
Missale ss. xrv-xv, f. 345'; Missale de Tara~ona del 1471, prosa z.a; Missale de Tortosa,
impres a Saragossa en 1485, servat a la catedral de Tortosa.
EmcroNs. - Text : AH 55, 5, que la dóna coro d'origen frances; Chevalier
3513; Misset i Weale, II, p. 426, la citen del lVIissale Hispalense c. rsoo. K. Bartsch, Die
lateinischen Sequenzen des Mittelalters (Rostock, r868), la pren com d' Adam de S t . Victor.
Música : F. Clément, Chants de la Sainte ChapeUe et choix des principales séquences d·i·t
moyen áge», n .o 31, pp. 78 i ss., on reprodueix, harmonitzada a tres veus, la versió musical
del B. Loriquet, Le Graduel ... de · Rouen, reprodueix també la del B.
VERSió DE HuELGAS. - La tonada que presenten aquests manuscrits, fundamentalment, pero amb forya variants, s'avé a la de Hu. La müsica dels compassos r-3
que manquen a Hu, l'hem suplert pel F . De tots els Mss., només la trobem amb notació
mensural a Hu. Les estrofes 3a 3b manquen al Di F . Compas 5, fa mi re mi finals, sense
plica al B i F; al D és una quaternaria fa mi re mi, i sense plica; 8, primera vegada
sol brevis en comptes de longa; 96 primera vegada, fa longa, i fou corregida com cal en
brevis; n

>.: Ur; 17, cal comparar la versió de l'E amb la de Hu, per veure els ador-

naments que introduia el copista de Hu:
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18, primera vegada, do brevis, re re longues, en comptes de do longa, re brevis, re longa ·
com a la segona vegada. Estrofa 4a, D igual a B; per tant, sense la quinaria del
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compas 23 que Hu floreja. D E afegeixen les següen ts, que copiem del D
ritme de Hu:
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N.0 67, ff. 6o-6T. Jocundare, plebs jidelis,

1

Cuius pater est in celis.

Prosa dels sants Evangclistes, a una veu. Blume creu que avui ja no pot sostenir-se
la hipótesi de Gautier, qui tenia Adam de St. Víctor com a autor d'aquesta seqüencia;
Blume, pero, admet Franc;a com a lloc d'origen.
MANUSCRITS. - A una veu l'hem vist al Troparium de St. Lleonard de Limoges
s. xm, París, B. N. lat. ro86, f. II2-rr4, A; Graduale de Rouen ss. xm, París, B. N.
lat. 904, ff. 20r'-203, B; Graduale Parisiense s. XIV, París B. N. lat. 830, ff. 354-355, C;
Graduale de Notteln (Mlinster) del 1420, Munic, Bibl. particular del Dr. Otto Ursprung,
f. 8o'. D; Tortosa, Catedral, Troparium s. xm, cOdex 135, f. ro7', E; Seu d'Urgell, Pietat,
Missale Mixtum del 1380, n. 0 24, F; Barcelona, Bibl. de Catalunya M. grr, f. roo', G.
Trop.-Pros. s. XIV, Cambt idge Univ. Libr. Add. 710, f. 86, H. amb melodía que sovint
s'avé amb Hu, i copiada amb notació mensura! molt poc conseqüent. Tarac;ona, Catedral,
Missale de Tarac;ona del 1471, prosa 3.a, sense música, I; Tarac;ona, Catedral, Missale
del 1466 (?), prosa n. 0 21, també sense la meledia, J. DEFGIJ no són citats per AH.
EDICioxs. - Text : AH 55, rr; Chevalier 9843; Misset i Weale, II, p. 36o, la citen
del Missale de Saragossa del 1485. Hu deixa les estrofes g-r6 i pren la final 17 i r8 com
a estrofes g-ro, pcr finir aquesta composició. Les variants del text pot hom comparar-les
amb AH. Música : Blume adverteix que s'han conservat tres formes de melodía per a
aquesta seqüencia; una d'cllcs diu que és la del Verbum bonum et suave, que nosa1tres
no hem trobat en cap deis Mss. citats.
·
VERSIÓ DE HuELGAS. - Només Huelgas arriba amb notació mensural. Compas 6,
segona vegada, manca 11ere, text i música. Compas r6, primera vegada, fa brevis en
comptes de longa; 34, el re final, era longa en comptcs de brevis i fou raspada la
cauda, com era de raó. Cal remarcar <;o que passa. en els diferents l\Iss., en la tonada
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d'aquesta prosa. Les estrofes r-4, en tots els Mss. citats, van amb melodía quasi igual
a la de Huelgas; tamb6 s'avenen entre clls, bo i separant-se una mica de Hu, a les estrofes
s-8; en canvi EFG s'adiuen més amb Hu, i A queda sol alguna vegada. Cal remarcar
que F posa un ~ al do del compas 25, primera vegada. A les estrofes g-r6- cosa raracada Ms. ja es presenta amb melodía diferent; només els EF s'avenen en tot. La melodía
de les estrofes 17-18 (g-ro de Hu), bo i variant fon;a en els Mss., traspua un fons
comú; EF s'avenen sempre; ací, Hu sovint resta sol. A duu l'Amen molt melismatic
amb 35 notes; E amb r8; els restants només amb 8, 7, 5 i 4· Donat que la versió de
Hu deixa algunes estrofes, les donem a continuació transcrites del repertori de La Seu
d'Urgell i seguint el ritme assenyalat per Hu:
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A rcem scandit culminis.

Prosa del Comú de Martres a dues veus, amb refrany.
MANUSCRITS. - Quant al text, coneguda ja pels missals de Sevilla, el més vell del
quals, deis ss. xiv-xv, es guarda a Gcnova, Bibl. Universítat, A VII 3· La música és coneguda només per Hu.
EDICIONS. - Text : AH 37, 289; Chevalier 26260. Primerament havia estat
publicada per Misset i \Veale, II, n. 0 780, p. 429, que la copien del Missale de Sevilla,
impres allí mateix, c. 1500.
VERSIÓ MUSICAL. - El refrany <<Martirum exercitus>>, que manca o bé es troba
incomplet en algunes estrofes, l'hem repetit sencer a cada estrofa. L'estrofa 3b, r,
diu Tormentorum omnia a AH. Quant a la música, amb notació mensural, a. més de les incorreccions anotarles al text musical: compas 4 6 , segona vegada, sol en comptes de fa; 5,
scgon re brevis en comptes de longa al discant; rr, re si brevis longa en comptcs de longa
brevis al discant; el si del tenor ha d'ésser plica a la nostra transcripció. Les pauses no
sempre són ben posades; tampoc són mensurals.

N.o 69, ff. 63-64'.

Helisabet Zacharie 1 Magnum 1úru1n in hac die.

Prosa de sant Joan Baptista a una veu.
MANUSCRITS. - AH citen vuit códexs dels ss. XIV-XV, que no hem pogut consultar
per veure si arribaven amb melodía; en canvi, hem vist els següents, desconeguts per AH,
tots els quals la donen també a una veu : Tortosa, Catedral, codex 135, Troparium
s. XIII, f. 72', A; Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 9II, Troparium de Girona s. xv,
f. rr2, «<n natiuita.te sancti Iohannis Baptiste prosa>>, B.
EorciONS. - Text : AH g, 179 i 55, 209; Chevalier 5353· Com a fonts hispaniques, csmenten Missale Caesaraugustanum del 1485 - concgut ja per Misset i Weale,
II, p. 359 -; el Missale Hispalense c. r5oo, i el de 1507. l\1oberg, Vber die schwedischen
Sequenzen, I, 140, cita <<Elisabeth Marie magna>>, que no sabem si es refereix a la present.
Les variants principals amb relació a AH 9, són : 4a, 3 «dans adorem>>; 5b, 2, <<quam exilis>>;
7a, 2, <<Quem sperabatJ>; 8a, 6, <<Fructw>. A Ilu .és truncada des de 9a, 3, per mancar-h i
un foli entre els ff. 64'-65.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La transcrivim amb compas de C, pcr les raons que
hem exposat al n. 0 62. La quinaria del compas 2 es troba també a l'A. La melodia de la
scgona estrofa s'assembla fors-a a la del <<Dies irae>>. Compas 43 , no la considcrem com a
plica, encara que a la repetició es posi la plicat; 281, una simplex, seguida de ternaria,

•
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en comptes d'una quatemana; 45 1, ternaria seguida de binaria en comptes d'una quinaria; 45 2 , simplex seguida de ternaria en comptes d'una quaternaria; 472 , segona vegada, la simplex va unida a la quinaria anterior en comptes d'anar junta ambla ternaria
següent, com a la primera vegada; 6o¡, mi en comptes de fa. Les estrofes que a Hu es
presenten una mica massa for~ades, canten així, a Tortosa:
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El comenry de la ga toma a ésser com a Hu; 74-75, própiament hauria d'ésser lm
sol compas i cantat ad libitum; la donem aixi coma provatura. Aquesta octonana es presenta amb scmibreus al B. El B canta quasi igual al Hu i A; els grups de totes maneres
hi són més pares. Així, compassos r-2:
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La resta és quasi igual en AB i H u. Suplim el final que manca a Hu, copiant de

Tortosa i amb el ritme binari de Hu. Sovint es veu que Huelgas, fins en composicions
on tota Ja pe\a es cantava amb cant mesurat, en arribar l'Amen el copia amb ritme
lliure, com de cant gregoria; és per s;o que al volum m hem deixat també lliurement
l' Amen de Tortosa.
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Modulata sytnphonia.

Prosa a una veu pel natalici dels eonfessors.
MANUSCRITS. - Fins ara es coneixia només el text pels rnissals de Sevilla.
EorcroNs. - AH 37, 292; ehevalicr 24906. Publicada primer per Misse t i
Weale, 11, n. 0 781, on es nota que per santa Anna hom cantava sols les quatre estrofes
primercs. La versió més an tiga del text coneguda fins ara, era la del Missal de Sevilla
servat avui a Genova, Universitat, A VII 3, dels ss. XIV-XV. AH 3b, r Fame, siti, nuditate.
VERSIÓ DE HuELGAS.- Manquen les estrofes 1a-3a,2, degut a la pcrdua d 'un foli
entre el 64-65. Per dissort no podem completar la melodía d'aquesta prosa, donat que cap
dels restants l\iss. dóna música. Recordem que Hu escriu :

N.o 71, 65'-67. Rex eterne maiestat-is

1

r i ,J: ~ i ~

.

Cuúts sceptrU1n potestatis.

Prosa de santa Magdalena, a una veu. Text i música desconeguts fins al prescnt.
Donat que Hu presenta aquesta prosa sense la notació mensura!, la transcrivim amb compas
de e, com ja hem fct en altres anteriors. Malgrat que aquestes proses s'anotin cum omnibzts long1's, quasi conseqüentment, en venir grups melismatics sempre s'escriuen amb
semibreus, com per indicar la lleugeresa en llur execució. Compas 31, considerem la forma
,,.. :: f'o re do, cosa freqüent en els Mss. dels ss. XIII-XIV. En les pauses i en les cues de les
notes, Hu ací no és sempre conseqüent; així, compas r 3 , sol brevis a la primera vegada
i sol longa a la scgona; compas 2, primera vegada, cap pausa després de <<maiestatis>> i,
scgona vegada, pausa després de <<bonitatis>>; 25 1 , primera vegada, si longa, i segona, s·i
brevis; 36 2, aquesta quatemaria, melódicament tan a.spre, rítmicament va així al Ms. La
tonada del Laudes crucis que comens-a als compassos 31 i ss., continua després des del
compas 37 fins a la fi.

N.0 72, ff. 67' -68.

Virgines egregte,

1

Virgines sacrate.

Prosa a una veu pel natalici de Verges.
MANUSClUTS. -- Huelgas e:Ss l'tínic l\Is. que la copia amb notació mensural; els
restants l\[ss. que hem vist, la donen amb neumcs i notació gregoriana, sempre a una
veu. T1oparium de St. Maltial s. xr, París, B. K lat. rr39, add . ss. xu-xnr, ff. 14'-15, A;
Troparium de St. Lleonard de Limogcs s. xm, París, B. N. lat. 1086, ff. 120'-121', B;
Missal de París s. xrv, París, B. N. lat. 830, ff. 356-357, C; París, B. N. lat. 904 s. xm,
ff. 262-262', D; Prosarium Minorum s. XIV, París, B. N. lat. 1339, ff. 41'-42, E;
Tortos."'., Catedral, códex 135, s. xm, Troparium, ff. nr'-n2', F; Barcelona, Biblioteca de
Catalunya, :\1. 9II, Troparium de Girona s. xv, f. 145', G; Girona, Catedral, 3 P, Breviarium Gerundense ss. XIv-xv i Breviarium de Girona s. xv, París, B. N. lat. 1309,
assenyalats per AH, van sense música. A, té tonada propia. B e D E F G, duen íntegra
aquesta prosa, tonada igual i totalment diferent de Hu. Hom assenyala Franc;a com a !loe
d'origen d'aquesta scqüencia.
EorcroKs. - Text : AH 55, 28; ehevalier zr64r. Variants segous AH : 1,4
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Sponsi decoratae. Hu passa les estrofes s-6 i II-!2. Música : Cantus varii romano-seraphici (Desclée, 1902), p. 307, amb tonada diferent segurament transcrita de l'E.
VEHSIÓ DE HUELGAS. - Pel fet que Hu es presenta amb tonada totalment
diferent de les restants conegudes fíns avui, no podem completar la melodía de les
estrofes que manquen a Hu. Seria molt curiós de poder esbrinar amb el temps, el fet de
les melodies híspaniques de les seqüencíes típiques del nostre país. La transcripció no té
cap dificultat. Compas ro 1, cal fixar-se amb la lligadura obliqua plicada ~ que abunda
tant a Hu,

1

que quasi S('mpre transcrivim scnsc plica; 141 ,

fa scnsc plica a la primera

vegada; 19~· primera vegada, do longa en comptes de do brevis;

N. 0 73, ff. 68-70.

Ad honorem saluatoris,

1

r i J: ~ i

w.

I ntus carde, uoce foris.

Prosa de Omnibus Sanctis a una veu.
1\IANUSCRITS. - Fins ara es coneixia nom.és pels mi~sals de Sevilla, el més vell
deis quals és el de Genova, esmentat (\.!tres vegades. En aquests missals, com ja hem
rcpetit, no es troba la mt1sica.
EDICIONS. - AH 37, 94; Chevalier 150; Misset í Weale, II, n. 0 795, l'havien citat
primer d'un missale de Sevilla del c. rsoo. Les va.riants de text, comparant Hu amb el text
de AH, són : rb, I, <<Dulcís erit harmonía)>; sb, I, <<Hac imprimís confessores)>; 6a, 2, <<Quod
configit»; 6b, 2, <<Litor deest in litori>>. La versió de Hu, en aquest punt, és h vertadera.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La notació es presenta generalmcnt quadrada. És clar
que hi trobcm característiques frapants de la notaci6 mensural; així, com hem vist en
altrcs melodies, les quaternaries, quinaries i sisenaries s'hi anoten amb semibreus, per
significar que es tracta d'un passatge més Jlampant i viu. La forma L'- 0 1'- té aquí
valor de lligadura <<Cum. opposita proprietate>>, que en altres llocs transcrivim

r••.

r1J ;unes

altres vegades s'anota com a símplement quadrada :
Aquesta melodía no es presta
mica al ritme mesurat; després de moltes provatures per deixar-la amb ritme binari, que
hem adoptat en altres proses, hem dectclit a donar-la - com a una excepció - amb el
ritme lliure com de cant gregoria; és <;o que havíem pensat de íer també en la prosa del
n. 0 62. El motiu que ens ha indu.lt a fer-ho així, és el taránna general d'aquesta melodía. H i trobem tants passatges fJorits, que sovint desdiuen de la finar de les melodies
de les seqüencies medievals. Aquests passatges amb quinaries, sisenaries i fins octonaries,
cantats amb ritme binari, han d'encabir-se en una sola part del compas, segons el principi dels mensuralistes : cada neume, cada mclisme, cada grup de notes val un temps; i
pel cas nostre, cada síl-laba - porti dues, tres, cinc, sis notes- una part del campas.
Obligats a seguir aquest principi que hem adoptat de ple en les altres seqücncies que van
amb ritme binari, ens trobavem ara que sovint la melodía cantava amb grups llargs de
semicorxercs i adhuc de fuses; amb aixó passava que la tonada rcsultava molt deixatada
i el text esclevenia difícil de pronunciar.
Al mot saciat, final de !'estrofa 2a, el si primer és langa; en canvi és brevis a la
repetició. A l'estrofa 6, el do del primer mot és la a la repetició.
Malgrat tot, si hom preferís cantar-la amb campas de C, pot fer-ho senzillament
cuidant que cada vers sigui encabit en dos compassos i que cada grup de notes entri
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sempre en un temps del valor d'una negra. Adhuc ai:xí, en venir els passatges cadencials
florits, l'execució dcls esmentats passatges, per ésser digna, haura de fcr-se, poc més o
menys, tal com a continuació exposem:
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Ad celsi co[n]nttbia

Regis uirgo regta.

Prosa de santa Catarina, a dues veus. Tant la música com el text eren desconeguts fins ara. La melodía del discant, com la del tenor, l'hem vist ja al n. 0 sr de Hu.
Allí s'escrivia la mlísica només cada dues estrofes; ara, en canvi, hom }'apunta per a
cada estrofa. Ens atcnem a <;o que hcm notat al n .0 SI. Compas I 6, el do longa, primera
vegada, fou corregit rcctament en do brevis al discant; 10, segona vegacla, al tenor, la longa
en comptes de brevis, i manca el sol final de frase; rg 6, primera vcgada, al discant, manca
el sol amb plica. El Ms. dei:xa 1' Amen que donava al n. 0 51. Les formes ele plica sovint
no són prou con-ectes com hem vist en altres composicions:

N.0 75, ff. 71' -73' . De X pisti corpore

1

~'

r: ~ i ~

.

Tanta sollempnia.

Prosa in <<die Corporis Christi, et per octavas)>, a una vcu.
MANUSCRITS. El text era ja conegut per clifcrcnts missals hispanics impresos.
La música, desconeguda fins al present, és la mateixa del 11. 0 55·
Enrcro~s - Text : AH 37, 40; Chevalier 4207. Primer l'havicn donada a coneixer Missct i Wealc, en Analecta liturgica, 1, n .0 76, del <<:\Iissale mixtum secundum
ordinem ct regulam sanctae ecclesiae T oletanae)> (Burgis, 1512). Tant Drcvcs com Chevali~r i Missct i \Vcale, citen només fonts hispaniqucs pcl text d'aquesta prosa, com
són : Missale H1spalense, impressum Hispali c. 1500 i altre del 1507, un altre del 1534;
també citen el :\fissale de Toledo esmentat; el Missale Cordubense, impr., s. l. [Joh. Croberger], 1525. Drcves ja remarca que aquesta prosa duu <<das gleichc Schcma wie Acterni
numinis 1 Mater et filia)>, que hem vist aba.ns. Les variants litcrarics de H u comparat
amb AH, a m6s ele les anotades al text mu!Oical, són : za, 5 <<Sic cibo gratiae)>; 2b, 4.
<<Panis en ituib>; zb, 6, <<Se panem)>; 3a, 4, <Munda mens alitun>; 3a, 6, <<Mundus hic oritur».
Diblioteca de Cntalunyn
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VERSió DE HuELGAS. - El fet de diferents pliques no prou uniformement
escrites en ambdues estrofes, va ja anotat al marge de l'edició musical. Compas 2, sol
longa en comptes de brevis a la segona vegada; 3, a la segona vegada esta esborrat el mi
de la quaternaria; 12, segona vegada, el segon fa longa fou corregit rectament en brevis;
14~, primera vegada, fa longa en comptes de brevis; 23 3 , primera vegada, fa mi breves
en comptes de semibreves; 403 , no es veu el pcr que del ~. que a la segona vegada s'escriu al do; 423 , aquest ~ sembla que vagi arnb el do i no amb el mi segiient a la segona
vcgacla; sigui com sigui, és dar que no es veu la finalitat cl'aquest ~; 463 , de bell nou
el ~ al do de la primera vegada; 503 , el fet que ara duguin el ~ ambdós do i, segons
sembla, escrits pel mateix copista, encara ens fa sospitar més si tanmateix cantarien
aquest do amb el ~. Les dues melodies, la del n. 0 55 i la present, són sempre iguals; aquesta
afcgeix només algunes pliques - que hem respcctat scmprc- a la del n.o 55; i al revés,
al n. 0 55 trobem notes plicacles que van sensc plica al n. 0 75· Encara al compas 35,
aquella del 55, posa una quaternaria en comptcs del la longa que trobem al n. 0 75; 641, ella
d'aquesta cadencia fa més bonic que el fa que es posava a la del 11. 0 55· L'Amen del n. 0 55
escau més que aquest altre del 11. 0 75, el qual resulta massa estiragassat i que fa l'efecte
que fou un afegíment de mal gust.

N. 0 76, ff. 73'-74' . Gaude, tttrgo, plena Deo,

1

De qua natusjortis leo.

Prosa de Santa Maria, a una veu.
MANUSCRITS.- Huelgas és el Ms. més vell i l'únic que ha conservat la tonada d'aqucsta prosa. Fins ara es coneixia - només amb el text - pcls rnissals de Sevilla que hem citat.
EDICIONS. - Text : AH 37, 67; Chevalier 27219; l\Iiset i \Veale II, n. 0 789. En
aquestes edicíons del text, se citen només el Missale Hispalense dels ss. xtv-xv, avui a
Genova, Bibl. Universítat, A VII 3; quatre missa ls de Sevilla del s. xv i el Missale Hispalense del 1507. Aquests missals la titulen <<in Assumptione Beatae Mariae>>; com remarca,
pero, Dreves, aquest títol no respon exactament al contingut de la prosa. Les variants
literaries, comparant Hu amb AH, són : 2b, 4 Operisque sordidis. A AH manquen les
estrofes 4a i 4b.
VERSIÓ DE HuELGAS . - Dreves havia crcgut que la melodía d'aquesta seqücncia, seria la mateixa del <<Verbum bonum et suave>>. Compas r, el primer la brevis
en comptes de longa a la scgona vegada; I, a la scgona vcgada, el sol va sense plica;
4, scgona vegada, el la primer era longa; fou csborrada la cauda i es va anotar com a
plica asccndens seguint la primera vegada; 6, primera vcgada, do longa en comptes de
brevis; 14, el scgon sol era longa i fou corregit rectamcnt en brevis a la primera vegada;
IJ, segon fa, longa en comptes de brevis a la primera vegada; 20, primera vegada, el Ms.
dóna un do semibrevis que sobra; 25, primera vegada, el segon re amb plica; 27, segona
vcgada, el la primer amb plica.

N.o 77, ff. 75-76'

Dolens · auctor omnium

1

llfundi de peccatis.

Prosa de Santa Maria, a w1a veu.
MANUSCRITS. - Fins ara el text es coneixia només pel codex 3087 de la Biblioteca Vaticana de Roma. Aquest l\1s. del s. xnr, va sense música; és per 90 que Bannister
no el cita als seus Monume1'~ti Vaticani di Paleografia Musicale Lati11a.
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EDICIONS. - Text : AH 20, 151; Chevalier 25677. Arnbdós citen solarnent el
códex esmentat del Vatica. Les variants literaries que trobem a Hu relacionant-lo amb
AH, s6n : Estrofa 3, 2, <<Gerit, virga florero>>; 3, 5, Hu sembla que digui <<Vis nature
promitun>; 5, 3, <<Gaude, porta hominum>>; 5, 5, <<Gaude, lumen lurninum>>; 6, 2, <<Gaude,
vas honoris», com Hu. Per tal que rirni amb el <dapsorum» i <<polorum>>, escrivirn <<hononJrn>>; 6, 3, <<Gaude, vena veniae>>; 6, 7, <<Ad claustra». Hu deixa les estrofes 7 i 8; la 7 i 8
de Hu s6n la 9 i ro de AH; J, 4, <<Tuurn implorantes>>; J, 5, <<Nomen, et ne despice>>; 8, 4·
<<Miseri venimus>>; 8, 5, <<Ut adepta gratia>>; 8, 6, <<Tua Dei venia». Hu també passa per alt
les estrofes II i 12 de AH.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La notació modal de Hu és ben clara; les inconseqüencies més sortints són : Compas 3, segona vegada, fa longa en comptes de brevis;
8, re do brevis brevis en comptes de longa brevis; zo, primera vegada, final re, en comptes
de do; 24, primera vcgada, do longa en comptes de brevis; 25, primera vegada, manca do
la si la, que trobem a la segona vegada; 26, primera vegada, re primer amb plica; 27, primera vegada, fa longa en comptes de brevis; 27, segona vegada, la longa en comptes de
brevis, i sense plicar; 28, fa mi brevis brevis en comptes de fa longa i tni brevis a la
segona vegada; 31, el copista comcn9a coro si fos prosa nova, essent així que només és
continuació de !'estrofa comen9ada al final del f. 75'; 48, la sol plicada, ambdues breves
en comptes de semibreves, a la segona vegada; a la primera, en canvi, la longa sol brcvis
sense plica; l'Amen arriba arnb clau de do amb 3.a., que resulta ben equivocada; segurament el copista volia escriure una clau de do en r.a., sense donar-se compte que la pe~a
anava copiada amb clau de do en 4.a., o sigui a l'octava baixa. Per tal que aquest Amen
s'avingui amb la tessitura general de la prosa, l'hem transcrit en el to que li correspon.

N.o 78, ff. 76'-78.

Laudes eterni luminis

1

Celestis armonia.

Prosa de Santa Maria, a una veu.
MANUSCRITS. - Tant la música com el text eren desconcguts fins ara. A una veu,
amb melodía que s'avé quasi del tot amb la de Hu, i també amb notació mensura!, l'hem
vist a Tarragona, Arxiu Episcopal, códex 12 (descrita la pagina gr), f. 17.
VERSIÓ MUSICAL. - Una vegada més remarquem la frescor d'aquestes tonades
quan els melismes posteriors del copista de Hu no han destruit la gracia natural de la
melodía original. Qualsevol que no tingués el facsímil al davant, podría dubtar si
aquesta melodía, més que tonada de seqüencia, no podría ésser tonada d'una can~ó popular triada entre un bell rengle. La corba melódica litmada així, surt naturalment de la
notació modal de Hu. Com a imperfeccions ele notació, remarquem : Compas 4, segona
vegada, darrer fa és longa en comptes de brevis; J, segona vegada, primer do sense plica;
r8 3 , segona Yegada re sense plica; 31, la ternaria re do re sense la «proprietas opposita>> a
la segona vegada; 32, ¡¡t , de la segona vegada, igual a ~ de la primera vegada; 35,
primera i segona vegada, segon re longa en comptes de brcvis; 38, primera i segona vegada, ternaria i simplex plicada, en comptes de quaternaria; 38, segona vegada, re longa
en comptes de re brevis. Al f. 77' del Ms., pautat 4, mot Submersos fins el foli 78, pautat 1,
el Ms. e.scriu clau de do en 4.a. en comptes de clan de do en 3.a. Al f. 78, pautat 6, el Ms.
e;,criu clau de do en 3.a. en comtes de 4.a.. El códex de Tarragona arriba ben anotat i amb
text fidel. Per corregir el de Hu, cns valem del de Tarragona.
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N. 0 79, ff. 78' -79'.

I ntra uiridarium

1

V irginale lilium.

Prosa de Santa Maria, a dues veus. El text és desconegut. La música, coneguda
només per Hu, l'hem trobat als n.s SI 1 74· Cal tenir en compte <;o que hem dit en els
nombres esmentats. En el present nombre es repeteix la música a cada estrofa coro al 74·
Compas 7, segona vegada., el primer re del tenor és un si en comptes de re; ro, segona vegada, el do si del tenor són longa brcvis en comptes de brevis brevis com a la primera
vcgada; n, primer sol del discant, a la segona vegada, scmbla brevis; ha d'ésser longa
com a la primera vegada. L' Amen va sense música.

N. 0 80, ff. 8o-3r'.

Salue regma glor1:e,

1

Maria stella mans.

Prosa de Santa Maria, a dues veus.
MANüSCRITS. -A una veu i amb notació mensural es troba a París, B. N. lat. 5247,
del s. XIV, ff. I36'-r37', amb l'Amen a dues veus, A; París, B. N. lat. I343, <<Officium
beate virginis Marie>> s. XIV, ff. 6r-63, també amb notació mensural i l'Amcn a dues veus,
B; Brit. Museum Egerton 945 s. XIV, i amb notació mensura!, ff. zgr-293, amb l'Amen
també a dues veus, C; Mun.ic, germ. 7r6, ff. 33-33', s. xv, D.
EDICIONS. - Text : AH 9, 74; Chevalier r8r45; ~one, Hymnen, II, ZII, copia el
text del D; AH citen només el B. Hughes-Hughes, Catalogue of Ms. Music in the Brit.
Mu,seum (rgo6), I, 255, i Ludwig, Repertorium, r3, parlen de:: la versió del C. Les variants
que trobem a AH amb relació a Hu, són : Estrofa 4, 3, <<Dignum Dei sacrarium>>; 7 i 8,
canviades d'ordre; 7, r, <<Te laus harmonica>>; 8, r, <<Virgo Davidica>>; 8, z, <<Dei angelica>>.
Música : Dom Pothier, Revue dtt Chant Grégorien (r8gg-rgoo), VIII, pp. 65 i ss., dóna una
melodía que, sense citar d'on la treu, l'aplica al text nostre de l'edició de Mone.
VERSIÓ DE HUELGAS.- Donat que la notació de Hu es presenta molt imperfecta
i mensuralment poc clara, hem seguit el ritme de la notació de l'A. Quant a la part musical, ens hem limitat a seguir Hu . El tenor de Hu no varia de la melodía que duen les
altres versions. A dóna 1' Amen a dues veus. B la copia a una veu, amb melodía igual a
l'A, i l'Amen a dues veus (amb el tenor igual a l'A i amb un discant diferent). El C la
dóna amb melodía igual a l'A i B, amb l'Amen també a dues veus, que duu un discant
diferent de l'A, B i Hu. El D va amb notació alcmanya. ~a melodía del D és substancialment igual a les anteriors; 1' Amen, pero, és a tma veu. Per tal de fer veure com
Hu s'a'>Sembla als altres M~s., transcrivim la primera estrofa del B:
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Enca1a, a més de l'Amen a dues que donem del A al volum de transcripcions,
transcrivim ací 1'Amen del B:
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LA MOSICA DELS MOTETS MEDIEVALS I ELS DE LAS H UELGAS

Per tal de situar com cal els motets que trobem al nostre codex, posem
unes notes explicatives - les més adients i les més indispensables - en el
comentari crític que dediquem a cada u deis motets. Valgui ací encara una
introducció general a aquesta part tan típica del nostre recull. .
Els motets
El motet fou una de les formes cabdals de la música a veus deis
de CArs auuqua eom a forma musical re· segles XIII-XIV. El motet, pero, com a forma de música litúrgica, no va correspondre mai a la gran volada que prengué en temps vells, i menys al gran amor
que li posaren els artistes medievals. Així com molta part deis organa de
l'escola de St. Martial i els de Compostela, i principalment els de l'escola de
Notre-Dame, embellien la litúrgia en les grans diades, la forma motet aviat
va desdir deis actes sagrats del temple. Encara trobem una deJícia de conductus a veus - especialment els provinents de l'cscola de París - , que, en
executar-se, per for9a havien de crear un ambicnt dcvot dins la bellesa de la
litúrgia medieval. En canvi, els motets, bo i csscnt adaptacions musicals deis
organa breus, primerament escrits per a ésser alternats amb el cant gregoria,
i que tanta emoció de misticisme produi:en dins del temple en festes donades,
aviat varen perdre llur caracter sagrat. Hom es va donar compte com aquells
discants amb melismes tan rics creats pcr Perotin i els seus deixebles, es prestarien per a composicions amb text variat, aquells dies tan amades. Mentre
el text es va servar llatí i de caracter reiigiós, mentre les veus superiors cantaven totes un mateix text i amb un matcix ritme, la música deis motets
duia joia innoccnt, saturada d'unció litúrgica dins el temple. Els motets,
pero, aviat s'emportaren els artistes i homcs de lletra; aviat van seduir els
cxecutants que tan bellament podien lhúr-se en el vocalis melodic i en la
dicció deis textos diferents per a cada veu; clls es prestaven també a ajuntar a llur repertori temes virulents, que cantats amb gracia produ1en hilaritat en cls executants, (potser no en els mat.cixos oients, que difícilment a
simple oida podien percebre llur text); els motets, a més, s'avenien planament
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a l'art de la poesía cortesana deis trobadors. Tot aixo fou causa que els motets, que en llur origen havien tingut fon;a per a crear ambient sagrn.t, després
fossin origen de profanitat. Es per ((O que l'Església sovint els blasmava com
a massa profans per als actes de la litúrgia; aquesta és la raó per que els místics sovint protestaven del cant deis motets franceses dins el temple. 1
A casa nostra el motet perdura llargs dies; a la cort dels reis d' Aragó, ja
des del segle XIII, el cant dels motets fou el punt de llui:ment deis cantors de
la capella reial. El repertori de motets dels Mss. de Wolfenbiittel, de Florencia, de Madrid i principalment encara els que es troben al codex de Montpeller, eren ben coneguts a la cort d' Aragó. Recordem la relació estreta
que Montpeller va t enir amb el nostre reí J aume I. En una altra ocasió
veurem com aclhuc al segle XIV eren ben amats dins les capelles del rei Pere
el de les Cerimonics i en la del seu Primogenit, després J oan I el de la Gentilesa, i més tard encara en la cort del seu germa. Ara, tot que sigui de passada,
escau recordar el fet del rei Martí, quan, a 3 de novembre del r403, escrivia
a la scva cosina sor Violant, menoreta a Valencia, pcr convencer-la que havia
d'acceptar l'abadiat de les Clarisses d'aquella ciu tat. En tre moltes altres raons,
que movien a sor Violant a no acceptar l'ésser abadessa del susdit moncstir,
era que ella no sabia de cantar. El reí Martí així rebatia aquesta excusa de la
seva cosina : <<:Ne valen res les rahons que assignats per no esser sufficient
a esser abbadessa. La primera, que dehits que ha poch que sots en l orde, e que
havets mes ter apendre de les pus petites sors de l orde, can t e 1offici divinal,
e com serets bona maestra si no sots competent dexebla; e dehits que aquesta
raó no ha hom al segle que la puxa habilitar. Sapiats que aquesta raó val poch,
e ne vos ne vostres consellers hi havets be vist; car santa Clara, qui fou abbadessa e capitana de vostre Orde, no sabia cant, ne en la maior partida de
Italia, hon son les pus honest es Religioses del mon e qui mills servan la Regla
de santa Clara, les abbadesses no y saben cant; car 1 offi9i dien ligent ab gran
devoció, qui val mes que no dir lo cantant ab rialles e ab motets franceses ab
sons seglars provocatius a tota inhonestat, qui es cosa que sta fort mal en relir. Per a donar-se compte de l'estat de la
música religiosa als segles x:rr-xm. cal non1és
fixar-se eu els decrets dels concilis nacionals
i deis sínodes d:ocesaus i provincials. L'article
de P. A.UBRY, Les abus de l~ mt~sique d'~glise
az~ XII• et au xu1• si!cle d'apr~ tm sermcn de
Gz~ibert de Toumay, a la Tribtme de St. Gervais (1903). p. 57 i ss., dóna una idea de com
sovint la música profanava aquells dies la santedat del temple. Val a dir que els te:11..-tos que
s'hi comenten, d'Aelredus, abat de Rievault, Anglaterra, mort en n66, i el de Guibert de Tour-

nay, en llurs se1mons reurtits després del 1261,
no van directament contra del mot.et, siuó contra tot abús de la música sagrada d'aquells dies.
La mateixa butlla de Joan :XXII, del 1324-1325,
tan diferentment comentada i que tan de seny
respira en parlar deis motets aquells dies religioSaDlent ja tan decaiguts, és una prova palesa
de ~YO que venim exposanL Encara en temps
posterior, en dies del reí Marti, d docUlllent que
transcrivim tot seguit. en el text, i altres que en
podríem retreure, prova la idea que es tenia a casa
nostra deis motets francesos en dies més tardans.
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gioses dones.>>1 Cal només llegir el Libre de les dones de Fra Eximenis, aquells
dies tan amic del reí Martí, per veure com el nostre escriptor es revolta contra la moda de les grans dames del reialme d' Aragó per la manía que tenien
de cantar arreu cants francesos. 2
Per l'efecte litúrgic, !'origen del motet no admet comparan<;a arnb la
naixen<;a de les seqüencies eixides un dia deis melismes aHeluiatics. El cant de
la seqüencia va servar en més o menys el sentiment devot que tenien els melismes primitius; el cant de la seqüencia divertía un monestir o bé un poble assedegat el' expansió sagrada dins del temple. El cant dels motets, en canvi, va
seduir més aviat els cantors que els executaven i els artistes i gent selecta que
els oi:ren, i no fou mai a l'abast del poble cristia. La moda de les seqüencies va
dur la creació d'una infinitat de textos religiosos que malgrat la pobresa teologica de molts d'ells, enriquiren el fons popular de cants sagrats; els motets,
en canvi, sois produ1ren un repertori de textos religiosos el qual no pogué competir amb la rica producció deis motets profans, sovint massa lliures i realistes.
Sigui com sigui, si el motet, com a forma musical polifonica, no sempre
va ésser venturós en produir 1' efecte sagrat que . els seus mestres inventors
s'havien proposat, <<pro servitio divino multiplicando>>, en la troballa dels organa polifonics de Notre-Darne, almenys fou la causa de la volada que prengué
la polifonía els segles xm-xiv. L'anonim angles s'ha fet celeberrim en descriure
l'obra musical d'aquell mestrc Leoninus : <<Et. nota quod magíster Leoninus,
secundum quod dicebatur, fuit optimus Organista, qui fecit magnum librum
organi de Gradali et Antiphonario pro servitio divino multiplicando>>; <;o que
vol dir, que Leonin havia escrit polifonía per a ésser cantada a la missa
i a l'ofici. Segons el susdit teoric anglcs, l'esmentat llibre de Leonin fou
usat <msque ad tempus Perotini Magni, qui abbreviavit eumdem, et fecit clausulas sive puncta meliora>>. 3 Les <<clausule>> i els <<puncta meliora>> que amb
tant de geni i d'amor havia perfeccionat Perotin, són el fonament i la causa
de l'evolució musical envers la forma anomenada motct; forma artística que
si litúrgicamcnt aviat porta aires de profanitat al temple de Déu, artisticament fou la deu d'inventiva musical rica que tan honora els segles XIII-XIV.
I en fer aquest retret del motet medieval, no sabríem pas fer nostre aqucll
Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 2247,
La carta íntegra fou primerameut publicada pe! doctor Daniel GmONA, en Itinerari del
Rey en .lllarU (qo3-1410), a !'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (t9I3-1914), v, p. 536,
n.o (99). Encara la reproduia A. !VARS, a !'Archivo Ibero-Americano, any xrv (1927), vol. X"-'"VIII,
pp. 376 i s. Sobre l'observació que el comentarista de l'esmentada cart.a fa, ibídem, 370, que
1' Ars cant1~s pla?Ji, escri t en catala i que cor.
f. r'.

•

mens-a <!Devem saber que en el art del caut. pla*,
fos escrit per a l'ús de Sor Violaut, no trobuu
fins ara raó fonamentada. Aquest petit tract.at
fou publicat per F. PEDRELL, en el Recull de
textos antics (Barcelona, 1912), i el códex original
es guarda a la BIBLIOTECA DE CATALU::-IYA.
2. Libre de les dones. Mestre Francesch ExrMENIS (Barcelona, 1 495) . Allí ofrena una riqucsa
de dades sobre la m(tsica del seu temps.
3· CousSElli\KER, Scriptores 1, 3 42.
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malhumor de l'angles Roger Bacon (nat entre rzro-rzr4, i mort després
del 1292, primer estudiant a París i després professor a Oxford), el qual
blasmava tant d'aquella <<prosarum lubrica inventio>> i es dolia de la <<multiplicium cantilenarum inepta voluptas>>; com a bon francisca, adhuc es girava
contra tota la música que hom havia portat al temple aquells dies : <<quidquid
a triginta annis facturo est, est contra artem et contra veritatem; est derisio
officii divini>> .1
L'estudi del motet com a forma musical llegada deis músics medievals, s·~~t~~;~ot~~
és una branca relativament j ove dins el camp de la música historica deis :!o~~t~ic~e~~~
nostres temps. Fou M. Gerbert qui va ofrenar el primer tast de <;o que foren vals.
els motets medievals, quan en el seu De cantu et rnusica sacra, II, 1774, publicava, sense transcriure, diversos motets de Londres, B. M. Add. 27630, Ms.
alemany en temps de Gerbert, propietat de St. Blasien. Després de Gerbert
hauran de passar tres quarts de segle abans no vingui Coussemaker i amb les
seves publicacions no doni materials insospitats d'aquesta bella mostra de la
polifonía medieval. Els cinquanta motets que cll va publicar a L'Art harrnonique del r865, trets tots deis fascicles set i vuit del manuscrit de Montpeller,
foren en veritat una revelació pel món musical. Es cert que les seves transcripcions no sempre són reeixides, és dar que ell no va eoneixer els manuscrits autentics del repertori provinent deis grans mestres de París; Coussemaker no
va preocupar-se de recercar d'on venia el tenor, suport musical de tot el motet;
és veritat, també, que ell no va saber mai d'on provenía el llevat musical de
la polifonía d'aquelles peces. Pero en definitiva, Coussemaker havia encetat
llur repertori i llur estudi. Des de Coussemaker fins a W. Meyer, van avan<;ar
poc els problemes musicals dels motets del segle XIII. Així, O. Koller, en el
seu estudi <<Der Liederkodex von Montpellier. Eine kritische Studie>>, 2 es va esfor<;ar per posar en ciar el contingut del codex de Montpeller, i pretengué situar
historicament cada un deis seus fascides; els calculs, pero, li fallaven, i per
<yo F. Ludwig esmenava tot l'esfor<; de Koller uns anys · més tard. 3
El fet de W. Meyer és potser un cas únic en la musicología moderna.
Ell, gran filoleg i gran especialista en el llatí medieval, pero - com ell confessa - totalment llec en la música, per l'amor que sentía envers els textos deis
motets, bagué de trobar, adhuc en la part musical, <;o que mai no havien assolit
coneixer els historiadors de la música antiga. Fou ell qui va descobrir musicalment els Mss. que havia descrit al segle xnr l'anonim angles i que segons aquest
l.
H. )ÍÜLLER, z"" Mttsikat,ftassung des
IJ. Jahrhunderts, a i'Archiv fü.r MW (1922),
IV, p. 405 i SS.
2. Viertel;ahrschrift für M W (1888), IV, pagines 1 i ss.

Biblioteca de Catalunya

3· Slt1díen über die Geschichte der mehrstimmigett Musik im Míttelalter, n. Die 50 Beispiele Cotessemaker's aus der Handschrijt von
Montpellier, a Sammelblinde der Internationalen
Musikgesellschaft (1903-1904), v, pp. 177 i ss.
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contenien el fons musical de Notre-Dame. Fou també W. Meyer qui va saber
fiblar la procedencia dels t enors dels motets i qui va esclarir el fet de les
<<clausule>> de Perotin, que Meyer batcjava no prou justament com a <<Antipbonen». El matcix W. Mey.er, que bavia sabut aclarir que els Mss, de Wolfenbüttel i el de Florencia contenien el repertori polifonic dels grans mestres
de París, fou encara el qui més tard va estudiar el Ms. de Madrid provinent de
Toledo. 1 Com a divulgadors de la música dels motets, cal recordar els noms
de H. E. Wooldridge i especialmcnt de J. Wolf. El primer reprodwa diferents
facsímils amb motets de Mss.; quant a la transcripció, poca cosa nova va afegir
a Coussemaker. 2 La tasca de J. Wolf, sera sempre digna de reconeixement;
ell, bo i ccrcant els problemes de la notació medieval, en donava un bell
rengle de transcrits arreu de les seves publicacions. 3 H. Leichtentritt va resumir, en rgo8, l'estudi deis motets vells, seguint els treballs de Vllolf i de
Ludwig.' El malaurat P. Aubry, amb l'edició del codex de Bamberg i del
facsímil del Roman de Fauvel, continua, fins ara, essent l'home que ha publicat
més música de motets; les seves transcripcions - prescindini. de detalls d'interpretació - són generalment ben recixidcs. 5 Per saber 1' origen dels tenors deis
motets medievals, interessen - tenint sempre present les rectificacions que
hi fa Ludwig en el seu Repertorium -- els treballs de P. Aubry i A. Gastoué.
Ambdós varen publicar a la T r-ibune de St. Gervais del rgo8 <<Recherches sur
les 'Tenors' latins dans les Motets du treizierne siecle d'apres le manuscrit de
Montpellier Bibliotheque Universitaire H. rg6>>, que editaven també amb tiratge a part. El mateix Aubry havia publicat a la mateixa revista i també
amb tiratge especial, París, rgo7, <<Recbcrches sur les 'Tenors' fran<;ais dans les
motets du treizieme siecle>>. Coma contribució a aquesta qüestió, Dom G. Beyssac, va publicar l'estudi <<Motets et Tenors>> a Rassegna Gregoriana, vn, rgo8,
on es rectificaven algunes de les afirmacions de l' Aubry i Gastoué. L' A. Gastoué va donar més tard alguns materials nous en diferents estudis; 6 ell es
1. Der Ursprzmg des Motet!s, publicat primer a Nachrichten der ](. Ges. der Wiss. ztt Gottingen. Phil.-hist. Classe (1898), H eft 2, pp. II3-143, i
després en els seus Gesammelte A bhandltmgen
zur mittellateinischen Rythmik (Berlín, H)<>5). n,
pp. 303 i ss. Eu corregir aquestes proves rebem
el discurs rectoral de F. Ludwig a la Universitat
de Gottingen, Die Erf..rschung der M11sik des
Mittelatlers. (Gottingen, 1930), en el qua! enlaira
tan justament l'aportació musical de W. Meyer.
2 . Oxford History oj Music, I, p. 356 i ss.
J a en 1897 havia publicat, sense transcriure, la
interessant coHecció Early English Harmcn}, a
la Plainsong and Mediaeval Music Society.
3· Geschichte der illensttral-Notation von zzsoI46o (Leipzig, 1904), 1-m. - Handbuch der No-

tationskunde (Leipzig, 1913), I . - Musikalischen
Schrifttafeln für den Unterricht itl der Notationsktmde, en les publicacions del Bikkeburger Institut (1922-23). -Die Tonschriften, a JedermannsBücherei (1924). - Sing-und Spielmusik aus alterer Zeit, en la col-lecció Wissenschaft und Bildu1zg
(Leipzig, 1926), n. 0 218.
4· Geschichte der Motette (Leipzig, 1908).
5. Les plus anciens mommtents de la musíque frant¡aise (París, 1903). -Le Roman de Fauvel, edició facsímil del Ms. de París, B. N. fr~. 1 46,
París, 1907. - Cent motets du Xllle si~cle (París, 1908), 1-m.
6. A més de diferents articles a la Tribune
de St. Gervais, vegi's la seva Collection des mattres polyphonistes du xure au xV" sücle (París,
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mereix tot el respecte, per haver estat el primer en fixar-se en el tropus de
Benedicamus Stirps ] esse florigeram, que es presenta ja com a motet a comen«;ament del segle XII a l'escola de St. Martial de Limoges, i del qual tot seguit
parlarem. 1
El definidor i el sistematitzador, el vertader creador de la Summa musical dels motets de l'edat mitjana, ha estat F. Ludwig. Val a dir que ell va
abarcar tots els problemes de la música no gregoriana dels temps medievals;
pero d' entre tots, el que vertaderament el va fascinar, fou la qüestió del
motet. Amb els estudis de Ludwig, la branca deis motets, resta per ara el capítol musical més amplament aclarit de l'art medieval. Els trcnta anys que
ell va dedicar a l'estudi del problema deis motets, foren coronats amb el triomf
científic més definitiu. Amb els materials a la ma de tots els codexs coneguts
del repertori de motets, ell va poder esclarir els diferents aspectes d'aquesta
forma musical : idcntificació deis motius gregorians dels tenors, evolució completa de la gama dels motets des de la simple clausula de l'escola parisenca,
passant per totes les fases intermedies deis motets llatins, francesas i contrafacta, fins al motet isorítrnic del segle XIV; teoria medieval sobre la seva forma
musical, la paleografía musical dels motets, llur ritme, llur text, el fet deis refrains, la relació deis motets amb la música trobadoresca, col·Iació de tots els
manuscrits i filiació exacta de cadascun d'ells, area historica i geografica de cada
un deis motets servats fins ara, etc., etc. El Repertoritt1n, el seu estudi Die
Quellen der Motetten, i el conspectus sintetic que fa del motet en el Handbuch
der Musikgeschichte, de G. Adler, són el monument més gran que hom pogués aixecar en lloanc;a de la polifonía medieval. Dissortadament Ludwig
ha mort scnse poder completar la seva obra sobre els motets; d'una banda resta
inacabada la segona part del Repertorium, on parla deis Mss. amb motets
que arriben copiats amb notació mensura!, i d'altra no va poder realitzar el seu
somni daurat, de publicar tot el repertori d'aquesta música medieval.
Com a complement deis estudis del gran Ludwig, · hem d'esmentar els
noms del doctor F. Gennrich i principalment el del doctor H. Besseler, ara
professor de musicología a Heidelberg. Gennrich, romanista fort i home cultíssim en la qüestió de la música medieval, ha pogut esbrinar una pila de detalls
interessantíssims anexos als motets francesas. Els scus volums sobre els Rondeaux, Virelais und Balladen2 ofrenen tot «;o que es coneix dels refrains indes del 1930); el seu Com;ert vocal historique. Pieces choisies de pclyphonie 1'eligieuse du IX' au xv•
siecle. (París, s. a. (1930); a l'Enciclopédie musícale de LAVIGNAC, etc.
1.
Les Primitifs de la Musique F1'a71faise
(Paris, 1922). - •Le Moteb, a l'Encyclopédie de
la Musique et Dictionnaire du Ccmservatoire, fun-

dada perA. LAVIGNAC, 2.• partie, vol. v, pp. 3016
i 3025, etc.
2.
Rondeaux, Vi1'elais und Balladen aus dem
Ende des XII., dem XIII., und dem e1'sten drittel
des x IV. ] ahrhunderts mit de1t t'lberlieferten M elodien, a la Gesellschaft für 1'0tnanische Lite1'atu1'.
(Gottingen, 1921), I i (ibídem 1927) n.
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closos dins els motets francesos. Encara caldnl tenir present els seus estudis
publicats a la Zeitschrijt für MW, d'aquests darrers anys. El doctor Besseler
fa cinc anys va escriure els dos <<Studien zur Musik rles Mittelalters>>, tan
coneguts al present dels musicolegs. 1 Ací el deixeble va saber aclarir i resumir, amb síntesi clara i estil pulcre, tot s:o que el seu mestre Ludvrig havia
trobat amb tants d'anys de recerca. Ell va assolir també posar en ciar una
pila de detalls sobre la música i la notació deis motets, principalment en s:o
que afecta al motet des de la segona part del segle XIII al XIV inclusiu. El
lector que vulgui tenir idea exacta del nombre de motets publicats quant a la
música - que vagin des de l'any 1250 al 1400 - , si mira la taula que hi va afegir el doctor Besseler, veura bé com els motets publicats fins· ara, són relativament molt pocs; malgrat tot, tenim més motets editats que no exemples
d'organa i de conductus. La raó és ben clara, si atenem que les dificultats
per transcriure els motets són ja ben vens:udes, i, en canvi, no esta resolta
encara la qüestió del ritme deis conductus i dels organa. Una bona contribució
a l'estudi de la música del motet primitiu, la devem també a J. Handschin,
del qual espera tant encara el món de la musicología; el seu nom l'hem esmentat sovint en l'estudi deis organa, també en el de les seqüencies, i l'haurem de veure en el capítol deis conductus.
Quant als textos deis motets - com hem vist ja de les seqüencies resten generalment publicats. M. Flacius Illyricus,2 G. Milchsack,3 G. Dreves
i Cl. Blume, 4 vV. Meyer, 5 P. Aubry, 6 perno citár més que els principals, donen
els textos de motets llatins; G. Raynaud, 7 G. Jacobsthal,8 A. Stimming9 editen els textos francesos, i F. Gennrich en l'obra esmentada estudia els refrains.
La coHecció de motets, coneguda fins ara i conservada en manuscrits
francesos i anglesos, alemanys i italians, és ben rica; amb el codex de Huelgas
obrim a vui la historia del motet també a la nostra península. Els cinquanta-nou
motets que conté, abracen, com veurem, tota la gama de l'evolució historica
1. Studien .mr Mttsik d~ MiUelallers. I,
Neue Que/le des I4. tmd begimzenden I5. ]ahrhunderts, i n, D1e .i\!oletle von Franko VO?l
Kóltl bis Philipp von Vitry, a 1'Archiv ¡¡¡, Mttsikwissenschaft (1925-26), vn, pp. 167 i ss., i
(1926-27) vnx, pp. 137 i ss.
2.
Carmina vetusta ante 300 annos scripta,
quae deplorant ittScitiam Evangelii et taxant abt~
sus ceremoniarwn, ac quae ostendunt doctrinam
ht~¡'us temporis non esse novam.
Fulsit enim semper et fulgebit in aliquibus vera Ecclesiae doctrit1a.
{Witte.nberg, 1548), amb un bell re.ngle de textos de motets que s'augme.nte.n en les edicions
següe.nts.
3· Hymm et Sequentiae, Pars f:1'zor. {Halle,
any x886)

4· Analecta hynmica medii aevi, principalme.nt els volums XX, XXI, xux, etc.
5· Der Urspyung der J.'llottets, esme.ntat suara.
6. Cent J1otets du XIIJ' si~cle, que hem citat.
7· Recueil de Motets franfais des xu• et XIII'
si~cles (París, 1881 i r 883), 1-n, a la Bibliotheque
j1'anfaise du moyen-áge, 1-n.
8. A la Zeitschrift jü1' romanische Philologie
(1879), ill, pp. 526 i SS., i (1880) IV, pp. 35 Í SS.,
i 278 i ss., va publicar una edició diplomatica
dels textos del códex de Montpeller.
9. Die altf1'anzosischen Motette der Bamberge1'
HandscMift nebst einem Anhang, entllaltend altj1'anzosische J.'\!otette aus a?Uieren deutschen Handschriften, a la Gesellschaft far 1'0manisclle Literatur (Dresde.n, rgo6). Band 13.
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dels motets llatins medievals. El codex de Huelgas - com hem vist més
amunt - ha donat la clau per a constatar que el codex de la catedral de Toledo, avui a la Biblioteca Nacional de Madrid, fou copiat també a la península.
Just fa vuit anys que Ludwig, en veure que no eixien Mss. hispanics amb motets
antics, bo i dolent-se'n, així escrivia : <<An Nachrichten aus Spanien, die die
altesten Motettenkunst betreffen, fehlt es leider ganz.>>1 Ara, dones, amb la
publicació d'aquests cinquanta-nou motets de Huelgas i altres del cMex de
Madrid, hom podra donar-se compte com la Hispania medieval havia conreat
amplament la forma musical del motet. Per dissort - ho apuntavem abans no hem conservat motets amb text catala del segle XIII, ni amb text galaicoportugués, ni amb text castella. Encara que fins ara es coneguin com d'origen
hispanic només motets llatins i altres motets escrits a Franc;a i cantats a la
península arribin només en llatí, aixo no exclou que els en llengua vulgar hi
haguessin fet bona florida.
De moment som sortosos a poder presentar almenys tres centres hispanics
que han servat mostra deis motets llatins que es cantaven en els segles XIII icemene; del XIV; són Burgos i Toledo per Castella, i Tortosa per les terres del
reialme d' Aragó, tan lloat pel teoric angles com a terra on florien els bons
músics. Si considerem el gros nombre de motets franceses, i si tenim en compte
l'intercanvi dels nostres músics amb els cantors de Fran<~:a, hom no s'explica
la manca de codexs amb motets de l'estil vell de Franc;a a casa nostra. Adhuc
el nombre de motets llatins de l'Ars antiqua, conservats fins al present a la
nostra península, és ben reduit : el codex de Madrid en serva uns trenta-set;
el de Tortosa, dos, i el de Huelgas, cinquanta-nou. Després dels Mss. que
contenen el fons po1ifonic de Notre-Dame, els que duen motets, generalment
són plens quasi exclusivament de tals peces; en canvi, el codex de Huelgas
assenyala que bo i practicant el motet, adhuc en epoca tardana hom va continuar executant organa i conductus en els nostres temples peninsulars. Fins
ara no hem vist cap inventari d'esglésies hispaniques escrit als segles xnr-xrv,
on s'anotin !'existencia de llibres polifonics; el mutisme deis vells catalegs
peninsulars contrasta amb l'inventari tan explícit de Sant Pau, de Londres,
del 1295, on s'anoten els quatre <<Libri organorum>>, en el sentit de música amb
organa i música a veus dels temps vells; el mutisme deis nostres cartorals sobre
fundacions i llegats a favor de les execucions amb polifonía al segle XIII, contrasta també amb el Cartulari de Notre-Damc de París, on s'anoten les fundacions del bisbe Odo de Sully (II97-rzo8) i la del dega Rugo Clemens (II95rzr6), que tanta importancia tingueren en temps del Perotinus Magnus. 2
I.
Vegi's Archiv für MIV (1923), v, p. 297;
Sonderdruck, p. 62.
2. Vegi's LUDWIG, Die Quellen der Motelttm,

a l'Archiv filr MW, v, 185 iss. També R. FICKER,
Musik der Gotik : PEROTINUS, Organum Quadruplum cSederunt Príncipes• (Wien, 1930), 25 i ss.
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Per situar bé la col·lecció de Huelgas, a més de la crítica particular que
fem a cada un d'~lls, extractem dels treballs de Ludwig les diferents fases del
motet medieval. Ludwig creu que amb els motets conservats, que arriben quasi
a mil dos-cents - encabim en aquest nombre els motets que musicalment
no són diferents, pero que duen text diferent com a contrafacta d'altres anteriors -,es pot refer tota la gama de l'evolució del motet sense deixar cap buit
entremig. El motet fou la forma musical pohfonica de més durada aquells segles.
Recordem que abans del rzso· ja no es composaven organa novells amb l'estil
de Notre-Dame; el mateix conductus a veus emmudeix vers la meitat del
segle xm; quant al motet, pero, passa el contrari. Fora els quatre grans Mss.
que serven el fons de Notre-Dame, i on trobem organa, conductus i motets en
bell rengle i en un mateix manuscrit, els codexs posteriors contenen quasi exclusivament motets; aixo vol dir com va saber imposar-se tot d'una la forma musical del motet. El doctor Besseler ha demostrat que l'Speculum Musice, fins
ara atribu'it a J ohannes de Muris, és d'un tal J acobus de Liége. Dones bé, aquest
autor de comen<;ament del segle XIV, escrivia ja que els compositors moderns
- en el sentit de compositors de l'Ars nova - només practicaven els motets
i les cantilenes; <<moderni quasi solis utuntur motetis et cantilcnis>>. 1 El motet
va estar de moda des de la primera meitat del segle XIII fins a mitjans del xrv;
encara en els reculls de polifonía religiosa de 1' Ars nova de la segona meitat
del segle XIV, hom troba motets arreu amb doble text llatí.
Es cosa ben demostrada que el motet vé de l'art deis organa de l'escola
de Notre-Dame de París, escrits a la darrera meitat del segle xn, fins a comen<;ament del XIII. Es cosa meravellosa el fet de la invenció de les <<clausule>> per obra
de Perotin. Ultra els organa rics d'amplada, ell havia escrit petites composicions
polifoniques pera alternar amb el cant gregaria dins el Proprium Missae i de
l'Ofici. Aquest es composicions - ditcs <<clausule>> - eren escrites damunt un
fragment gregaria, el qual servava el moto sí1·laba del text litúrgic propi; aquesta petita melodía gregoriana sostenía tota la pe<;a; per aixo rebia el nom de tenor
<<Dicitur autem tenor ateneo, nes qui totum discantum tenet. Est enim fundamentum ipsius et ab ipso totus cantus debct regulari>>. 2 Els rics melismes que cantaven el duplum o el triplum damunt aquest tenor, com a text, no tenien altra
lletra que la vocal o vocals del mot del tenor. Aquest fet de les <<clausule>> és
una qüestió essencial per la coneixen<;a dels motets i per veure si un Ms. amb
motets del fons musical de París és ben autentic o no. La treballa d'aquestes
clausules polifoniques és una de les obres musicals de més empenta de l'Edat
mitjana. L'anonim angles repeteix sovint la valua del <<Magnus Líber Organi>>
de Leonin, que Ludwig creu enllestit els anys rr6o-rr8o, o potser una rruca
1.

CoussEMAKER,

Scriptores, n, 428.

2.
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ibldem, I, 302.
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abans. En temps de Leonin hom es fiava massa a la improvització del discant,
i per aixo sovint e]s discantistes n'abusaven; tant, que arribaven a desfigurar les
melodies del duplum i del triplum. Els mateixos Organa de Leonin, segons
l'anonim citat, es ressentien de massa estiragassament. D'ací ve que el seu
deixeble Perotin «fecit clausulas sive puncta plurima meliora>>, en el sentit que,
bo i escun;ant-les, els donava melodía més fina i conjunt musical més treballat; i aixo podía fer-ho <<quoniam optimus discantor erat, et melius quam Leoninus erat>>. 1 Per sort nostra han arribat fins a nosaltres aquestes clausules.
Ludwig ha pogut assenyalar que les <<Clausule>> més velles conservades del
Magnus Líber són les que es troben a vVolfenbüttel, Helmstad 628. Allí es
serven dos fascicles d'aquestes clausules; el primer - avui incomplet - en
dóna trenta-quatre; el segon en copia seixanta-vuit. Cal remarcar que en el
Ms. les <<clausule>> es donen seguint l'ordre litúrgic; hom pot veure-hi ciar com
s'estilaven en les grans diades de Nadal, Pasqua, festes marianes, etc., etc.
Encara el codex de Florencia, Bibl. Laurenz., pluteus zg, codex r., copia la
segona revisió del Magnus Líber Organi de París. Les composicions d'organa
més llargs, i també les <<clausule>> més curtes, reflecteixen ja només obra de Perotin
i deis seus deixebles. Ludwig pogué contar-hi unes 308 <<clausule>>. Seguint !'evolució deis organa en general i la de les <<clausule>>, Ludwig ha pogut també demostrar que la tercera copia de les tals composicions es troba a vVolfenbütteJ,
Helmstadt rogg; aquestes, adés segueixen \i\Tolfenbüttel, Helmstadt 628, adés
el de Florencia esmentat; les clausules que serviren per a motets hi són ja ben
poques. Quant al codex de Madrid, és avui massa incomplet per a poder dir
si primerament duria o no <<clausule>>; a vui certament no se n'hi troba cap.
Cal encara tenir en compte e]s quaranta melismes, generalment a dues veus,
del codex de París, B. N. lat. I5I39. procedent de St. Víctor, deis quals no s'ha
trobat l'origen primitiu; ells foren potser creats no per a ús litúrgic, sinó coro
a fonts melismatiques per a motets francesas. Aquestes clausules, encara que
s'allunyin ja de les de Notre-Dame, tenen un interes gran per a la historia i
1' evolució del motet frances.
Hom podra fer-se idea justa de com eren aquests melismes polifonics,
estudiant els dotze exemples que en donem, trets deis volums de Notre-Dame,
i els tres que hem transcrit del Ms. de St. Víctor. Els motets que especifiquem a
la pagina 233 com de la primera classe, duen les clausules esmentades. La
valor, dones, musical-historica d'aquestes clausules, consisteix en el següent:
els músics es varen adonar que aquelles <<clausule>> de Perotin cantaven bellament i que pel temple esdevindrien composicions acabades sense que necessitessin més de la melodía gregoriana com a complement per a finalitzar les
r.
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peces. Hom tanteja tot seguit d'aplicar un text llatí a la veu o veus superiors
que feien cantar sil-labicament, mentre que el tenor servava el text propi del
mot litúrgic. La forma motet estava així inventada. Ella exigía que totes les
veus cantessin amb text propi; és per aixo que els teorics la batejaven com
a composició : <<cum diversis litteris>>. Així, Franco de Colonia, parlant deis
cants que s'escrivien amb un text o diversos, deia : <<Cum diversis litteris fit
discantus, ut in motetis qui habent triplum vel tenorem, quia tenor cuidam
littere equipollet.>>1 El tenor hi cantava independentment de les veus superiors, quant a ritme i quant al t·ext. La veu superior damunt el tenor rebia
el nom de motet; cas que la composició fos a tres o a quatre veus, les veus
superiors rebien el nom de triplum o de quadruplum. Aquesta transformació
de les <<clausule>> en motets, esdevenia vers el rzoo, o una mica més tard. El
motet venia, per tant, a enriquir el repertori polifonic deis organa i conductus amb els quals convivía llarg temps. Com hem insinnat, el motet esdevenia
així la forma cabdal de la música a veus del segle XIII, i ell feia que la composició nova de conductus i organa anés prestament a la davallada. Hom pot
veure exemples molt interessants de motets, eixits de les clausules, a la
secció primera de les cinc en que dividim els motets de Huelgas, a la pagina 233 citada. La figura del Perotin, creador de les tals clausules i el compositor de tanta bellesa d'organa i de conductus, ha crescut tant aquests trenta
anys de treball de Ludwig, que avui hom ja admet arreu la dita del gran mnsicoleg : el segle XIII ja no pot dir-se <<epoca de Franco>> de Colonia, malgrat que
aquest com a compositor i com a teoric hagués jugat gros paper vers rzso;
tampoc del segle XIV en direm ja més <época de Marchettus i de Muris>>. Del
segle XIII ara en direm el segle de Perotin i deis mestres anonims del motet; el
segle XIV sera el segle de Guillaume de Machaut i de Francesco Landini.
Resta ben demostrat que aquests motets, provinents de <<clausule>> tingueren un prccedent. Gastoué fou el primer a assenyalar que una forma molt
primitiva de motet es trobava en un Benedicamus ·nomino tropat de París,
B. N.lat. II39, f. 6g', i 3549, f. r66', provinents de Limoges. 2 El susdit BenedicaI. COUSSE:\1AKER, l. c., 130. Així mateix,
l'anónim esmentat d~ Cousscmaker, cscriu : 4Volens igitur discatttare vel discantum aliquem facere, consonantiis concordiam habentibus utatur,
eas debí to modo commiscendo tam in discantu
cum eadem littera, ut in cantilerús, scilicet in
Rondellis, quam in discantu cum diversis litteris, ut in Motettis triplum vel tenorem habentibus, tenor enim cuidam littere equipollet... & Ibídem, I, 302. Encara ben cntrat el scgle XIV, un
altre anórúm així cscri vía : •Modus operandi in
discantu talis est : aut enim di~cantus cum littera aut sine; si cum littera, hoc est dualiter:

aut cum eadem littera discantus fit ut in cantilenis, rondellis et in quodam cantu ecclesiastico;
aut cum diversis litteris fit discantus, ut in mottetis qui habent triplum cum tenore in quibu.c;
tenor equipollet littere. Cum littera et sine sic
discantatur, ut in conductis et discantu acuto
ecclesiastico qui propric orgarum appellatur.t
COUSSEMAKER, Scriptores, m, 361.
2.
A Les Primitifs de la Musique Franyaise,
p. 15, dóna el comenc;arnent del motet scguint
els dos Mss. Més tard, a La Vie et les Arts litttrgiqtUs (1922-23), IX, p. 548. Primer n'havia parlat al The Musical Qt,arterly (I917). Més recent-
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mus duu el tenor anotat amb lletres; el duplum melismatic que va damunt
aquestes lletres porta el text <<Stirps Jesse florigeram>>. 1 Aquesta forma de motet
amb notes tan tingudes al tenor que canta el Benedicamus Domino de n to,
mentre que el discant - ací ja motet-es mou amb melismes adornats, sembla que no va tenir grossa influencia; si bé mirem, aquesta composició musical
únicament es pot dir motet, perque ambdues veus canten un text diferent i el
tenor camina amb notes més tingudes, essent alhora el fonament del discant.
L'artista, inconscientment, i ben per atzar, trobava així el primer motet. Ni
sembla que els mestres que varen aplicar primer el text als melismes de les
<<clausule>>, haguessin tingut esment de !'existencia del motet damunt un tropus
de Benedicamus Domino a l'escola de St. Martial, quasi un segle abans;
almenys els exemples que hom ha volgut trobar d'aquesta mena són més
tardans. 2 Tampoc veiem dar que poguessin tenir grossa influencia en l'art
deis motets aquests casos alllats amb tenors organals. Els primers motets que
arriben adaptats damunt les <<clausule>>, i també els motets posteriors, vénen
sempre com a anonims; aixo fa que sovint no poguem aclarir altres dades que
tant servirien de saber els noms dels compositors. Ludwig pregunta si !'artista que féu per primera vegada l'aplicació de la música de les <<clausule>> a
un motet no podría ésser el mateix Perotin. 3
Cal t enir present que cls motets més vells, a tres veus i amb text llatí,
no sempre provenen de <<clausule>> a tres veus. Sovint la clausula era només
a dues; més tard hom hi afegí un triplurn, per tal que la composició, esdevinguda
ja motet, cantés a tres veus. Hom en trobara exemples escaients als n.s g, 12, 38
i 47 de la nostra transcripció. Aviat, pero, va decaure aquesta moda de cantar
el motet sempre a tres veus, i hom va considerar que era igualment digne el
cantar a dues veus, com el cantar a tres, tant en la primera com en la segona
fase deis motets. Els n.s 31 i 32, comuns a Madrid i a Huelgas, són un bon
exemple de com esqueien també els motets a dues veus.
Es molt significatiu que els rnotets haguessin nat (vers el 1200 o una
mica més tard) i haguessin evolucionat sense que els teorics rnusicals del ternps
en sabessin paraula. Si avui s'han pogut definir clarament les diferents fases eroment., el donava integre a la Tribt-me de St. Gervais (1928), x.xv, novembre; també a la Collection
des m.aítres polyphonistes dlt xn• att xv• si~cle (París, 1930); encara a l'Encyclopédie de Lavig1lac,
segona part, p. 3025.
1. J. HANDSCIDN, Ober den Ursprtmg der
Motette al Bericht über den Musikwissenschaftlichen Kongress in Basel (1924), pp. 189 i ss., estudia detalladameut el fet d'aquest motct Stirps
]esse, de comen98111ent del segle XII, com a precursor dels motets de Notre-Dame. Alli hom troBiblioteca de CataiiUiya

ba la versió completa del Bmedicanms i Stirps Jesse dels Mss. de París, N. B. lat. 1139 i 3549, provinents de St. Martial de Limoges. Per la teoria
de Cl. BLUME, sobre !'origen i essencia del motet
que troba en els tropus antics (ss. JX-XI) cantats
per dos cors, vegi's AH 49, pp. 2II i ss., principalment p. 214. També HANDSCIIIN, l. c., 194 i s.
2. 1-IANDSCBIN, l. c., pp. 190 i ss .• i LUDWlG ,
Repertorium, 329, etc.
3· LUDWIG, al Handbuch der 1'\<Iusikgeschichte,
de G. ADLER, 2.• edició, pp. 177 i 232.
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nologiques del motet, ho devem, no als teorics del segle XIII, sinó als monuments
musicals que hem servat. Així, el primer teoric del temps deis motets és l'autor
de la Discantus positio vulgaris, escrita entre 1230-1240, el qual, bo i estudiant els
sis modus rítmics, parla dels motets, i en cita alguns exemples classics; fora d'aixo,
només dóna una definició del motet, que no ens treu de compromís. 1 Així mateix
passa amb el Johannes de Garlandia, de la primera meitat del segle XIIL Adhuc
Franco - vers 1250, bo i essent l'autor que més parla de la notació dels
motets i havent segurament ell mateix escrit for~ composicions així - es
mostra molt explícit a assenyalar motets coneguts quan parla de les longae,
breves i semibreves, o bé quan parla de les pauses, etc.; pero fora d'aixo, no
ens diu pas el camí a seguir per a la composició classica del motet. Encara
l'anonim angles, el tractat del qual, tal com avui arriba, segons Ludwig,
no puja més amunt del darrer tenr del segle xm, parla bellament deis conductus; lloa els volums d'organa i de conductus de Notre-Dame; en canvi, no diu
mot sobre els volums de motets; adhuc el mot <<motetus>>, no l'apunta pas mai.
Amb tot, és molt important l'aclariment que aquells dies ell ja feia del tenor
de les <<clausule>>, de les quals vingué la gran volada deis motets : <<Et dicitur
Omnes secundum quod extrahitur a Viderunt onines, et sic per repetitionem
bis, vel ter, vel pluries sufficit quoad tenorem>>, 2 amb el qual ja es dóna la
classificació dels tenors deis motets. Fet i fet, hem de pujar més cap en<;a per
trabar un autor que parli dar de com podía hom compondre un motet en els
temps vells; ens referim a Egidius de l\'Iurino. Dins el recull de teorics de la Colombina de Sevilla, sign. 5.2.25, f. 6o, titula el seu tractat «lncipit ars qualiter et
quomodo debent fieri mottetti>>, i diu : <ú\fottetti debent fieri hoc modo : Primo
accipe tenorem alicujus antiphone vel responsorii vel alterius cantus de Antiphonario; et debent uerba concordare cum materia de qua uis facere mottettum; et tune recipe tenorem, et ordinabis, et concordabis et colorabis secundum quod inferius patebit de modo perfecto vel imperfectO>>, etc., etc.s
Els motets més vells es cantaven a la missa í a l'oíici. El l\1s. de Florencia, que presenta els exemples a tres veus, amb text llatí, i ordcnats seguint
l'any litúrgic, demostra a bastament que els motets es cantarien com a part
integrant del Gradualc i de 1' Alleluia de la missa, i del Hesponsorium de l'ofici,
als quals pertanyia el text del tenor respectiu. Són motets en els quals les
dues veus superiors canten amb ritme identic damunt un mateix text llatí.
Es ben de doldre que no tinguem a ma cap descripció de com es cantaven dins la litúrgia els motets de Ja fase primera. Tant pel text com per la
música, eren ben dignes d'alternar amb el cant gregaria, per tal d'engrossir
la festa de les grans diades. El motet primitiu, per tant, fou precisament inr.
2.
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ventat per a cantar-se dins el temple. Pero a comen9ament del segle XIII, la
música cortesana esta en el seu maxim esplendor. La música deis trobadors
fascinava les corts dels reís i gent ennoblida, i de lluny o de prop els músics
d' església 1i pagaven llur tribut. La mateixa lírica religiosa llatina, amb cant
a una veu, donava el patró per a escriure contrajacta - imitació literaria i
adaptació musical - de virelais, rondeaux i altres formes amb text frances
ja profa. Aquest esdevenia també sovint el patró d'altres contrafacta llatins.
Pero fos com fos, aquesta música profana s'havia mantingut sempre com a
música monodica; mai hom no s'havia atrevit a aplicar-hi polifonía. Ara,
dones, aquell motet nat dins l'església, aviat traspassava el cancell del temple
i esdevenia també art musical profa a veus. Hom hi aplicava text frances, ja
amorós, i sovint en extrem, bo i valent-se encara de les mateixes clausules polifoniques de París. Algunes de les versions amb text frances que transcrivim
del Ms. de vVolfenbuttel rogg, serveixen a meravella. Els refranys de la
lírica monodica, coneguts com a rejrains, tenien una bellesa que corferia els
literats i els músics compositors. Els mcstrcs anonims del motet primitiu,
atenent més l'art d'agradar als palaus scnyorials que el continuar servint
únicament l'art del temple, tot d'una encabien també els tals rejrains dins el
motet frances. Valguin com a exemple la versió de \Volfenbüttel, Helmstadt
rogg i de Montpeller, motets XXIV (n.o ro8), xxv (n. 0 rog), XXIX (n.o II3), XXXIV
(n.o n8) i XLII (n.o rz6) que donem en el volum de les transcripcions musicals.
Així ens trobem j a a la segona fase del motet. Ara es feia de moda el
cantar-se a ducs vc:us aquest text trances; aixo donava peu que un instrument
acompanyés el tenor i que una veu ben dotada cantés la veu superior amb el
text tan agradable aquells dies. El tenor continua essent emprat al repertori
gregoria, i la veu motet perdura, portant encara aquell discant escrit pels
mestres de Notre-Dame, malgrat que el text fos ja frances i amb aire més o
menys erotic. Com va remarcar Ludwig, aquesta fase de motE't ofrena a !'historiador la primera forma de Lied acompanyat que hom troba a la historia
de la música. Cal només fixar-se en la vcrsió de \Volfenbüttel 1099 deis motets
de la segona cl;:tsse del nostrc recull. Com a tercera fase, podem assenyalar la
scgi.ient : Fins ara hom cantava un mateix text a les veus supcriors; tot seguit
hom va aplicar textos difercnts a cada una de les veus superiors. Encara rnés:
fins allí, tota polifonía, adés la deis organa adés la deis conductus, duien les
dues, o les tres veus superiors que cantaven amb ritme igual; adhuc el tenor,
si bé en els organa carninava independemment, en els conductus es coordinava
també amb les veus superiors. Ara, dones, el motet trencara definitivament
aquesta Jlei, que tanta d'impedimenta posava a les veus superiors, i fara que les
veus superiors cantin amb text i amb ritme diferent cada una. El lector trabara
exemples així en els cinc nombres de la tercera mena de motets de Huelgas.
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Si hom ben remira el repertori gregoria, es dóna tot seguit compte que
unes fórmules melodiques inventades primitivament per a una antífona o un
responsori amb text determinat, foren després adaptades a textos novells;
és una practica usada també pels trobadors, i que hom troba arreu de les
canc;ons del folklore. Així passa també amb la música deis motets. Els contrafacta tingueren }?ella florida dins els motets, i en els conductus llatins
monodics, proses i altres cants lírics deis temps vells. Es per c;o que la qüestió
deis contrafacta es presta a tantes de troballes deis romanistes erudits i deis
musicolegs. El fet deis contrafacta va donar peu a la volada gran que varen
prendre els motets llatins i francesos. Ludwig ha demostrat bé que alguns
motets franceses vénen directament de clausules de Pérotin; altres, en canvi,
vénen d'un motet llati adaptat a la música de la clausula respectiva, o bé ja
d'un motet llatí que alhora fou imitació d'altre existent, i el qual procedía
directament de la clausula. Encara, seguint els Mss., hom veu palesament que
en comenc;ar la moda de motets ainb text frances, molts foren purament contrafacta deis llatins; un de tants exemples, el lector el trobara al n.o 3 de
Huelgas, on encabim la versió francesa de Wolfenbüttel rogg. Més tard, en
divulgar-se tant els motets franceses, aquests serviren de model a altres amb
text llatí, que esdevenien contrafacta dels originariament inventats amb text
frances. El Ms. de Wolfenbüttel, Helsmtadt rogg, és un cas frapant de motets
llatins com a contrafacta de motets franceses; . el n.o 40 de Huelgas n'és un
cas clavat.
Per no baixar a més detalls, que Ludwig aclareix detingudament en
els seus estudis, podem dir, en general, i per heure l'abast del nostre recnll de
Huelgas, que els motets de la primera fase només amb un text llatí per a
les veus superiors, els trobem al~ fascicles primer i segon de motets del Ms.
de Florencia; ho són també alguns a tres veus del Ms. de Wolfenbüttel rogg.
A aquests hom va aplicar text frances, i els trobem al Ms. citat darrerament.
Vénen els escrits ja amb text frances; els motets dobles o triples més antics,
amb text frances, els dóna el fascicle tercer del mateix Ms. de Wolfenbüttel.
Els escrits amb un text diferent per a cada veu superior,. abunden arreu;
així, de temps ben vell, trobem ja que el fascicle segon amb motets, del Ms.
de Florencia, ja en dóna alguns; van amb text llatí, com a dol;>le motet. Com
a models bons de contrafacta, són, per exemple, els Mss. de Bamberg i el de
Turin. El copista de Bamberg apuntava molts contrafacta; ell cercava motets
religiosos, pero n'hi barrejava de profans. El de Turin, en canvi, cercava motets
profans, i per c;o n'hi trobem tants de contrafacta amb lletres profanes. A
Huelgas, al revés, el copista cercava només el fer-se amb un repertori religiós
amb text llatí; també ell amava d'encabir-hi alguns contrafacta.
Cal encara remarcar com en mig de la barreja de motets litúr-
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gics llatins amb els franceses, hom troba for~ motets influenciats per l'art
profa deis trobadors en els motets. franceses. Molts d'aquets amb text frances
apareixen amb refrains eixits del repertori de la lírica monodica profana.
Quan trobem aquest cas, remarca Ludwig, no totes les frases melodiques
que trobem en aquests motets amb refranys vénen de l'art musical dels
trobadors, sinó que algunes provenen adhuc del repertori de clausules de
Notre-Dame.
Malgrat tot s:o que acabem d'exposar, no podríem tenir encara una
idea justa del repertori de motets de Huelgas, si no recordéssim detalladament
el fet del Ms. de Montpeller. Es tracta del Ms. més bell dels servats, i el qual
abras:a el rcpertori de motets de l'epoca antiga i alhora dóna entrada als de
factura novella. Es el celeberrim Ms. que va donar peu a Coussemaker per a
llans:ar aJs quatre vents el fet dels motets polifonics medievals. Després deis
estudis de Ludwig i Besscler, el contingut del Ms. resta a l'abast de tothom;
nosaltres el retraurem tot seguit.
Per mica que hom es fixi en els motets de Huelgas, i en els altres que
cncabim dels altres manuscrits més vells i més importants, els motets duen
sempre el ritme modal d'r, u i nr modus; ocasionalment duen encara el
modus v i vr. Així com els Mss. que arriben amb el fons de Notre-Dame,
Wolfenbüttel, Helsmtadt 628, Florencia, Laurenz. pluteus 29, codex I, \Volfenbüttel, Helmstadt rogg, Madrid Mss. 20486 i el provinent de St. Víctor,
van anotats amb la notació quadrada, els altres posteriors, com Montpeller,
Bamberg, Turin, Huelgas, etc., donen ja notació mensural. Tinguem en compte
que la notació mensura! primerament fou introdu1da només que per a expressar el ritme modal. La notació mensura! que comportava du,plex longa, longa
(amb les pliques corresponents), brevis i semibrevis sembla que va entrar
vers r230. La rítmica modal antiga que trobem en les composicions de NotreDame es mantenía rigorosament en cada composició; pero en venir el segon
quart del segle xnr i principalment vers I250, hom va mirar d'alliberar-se poc
a poc d'aquesta rítmica modal antiga. Cal només mirar els motets transcrits
deis diferents Mss. que donem en l'edició, per heure'n coneixen<;a clara.
En venir els primers tanteigs d'alliberament del ritme modal en les
composicions de]s motets, hom no es va atrevir pas a retocar gaire la veu del
motet; el triple, en canvi, és la primera vcu que en venir aquest temps deixa
de mica en mica la rítmica severa deis modus antics i pren una rítmica nova.
Segons !'autor de l'Specul'ztm Musice, de nom Jacobus, qui primer va partir
la brevis del triplum amb més de tres setnibreus, desfent la brevis en quatre,
cinc i ocasionalment encara en partions més petites, fou Petrus de Cruce
d' Amiens. Tot seguit altres extremaren més el cas, i arribaren a dividir la
brevis fins en nou parts, adhuc posant una síHaba a cada valor, tan petits
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com eren. 1 Besseler ha pogut demostrar que la practica novena de Petrus de
Cruce s'escauria vers el 1270. Aquesta pnktica de Petrus de Cruce, pero, com
remarca Ludwig, fou precedida d'una fase, en la qual el triple ja no cantava
amb ritme del tot modal; era una fase en la qual bo i servant la regla vella de
dividir la brevis en tres semibreus melismatiques, desfeia ja la rítmica modal
pura. Segons Besseler, aquesta practica esdevindria ja en temps de Franco
de Colonia vers el rzso. Tinguem sempre present que mentre el triplum s'obria
camí amb aquesta rítmica novena de Franco i de Petrus de Cruce, la qual no
rcspectava pas ni la metrica ni l'accent del t ext, el tenor, i la part de motet,
seguien respectant, amb tot, el ritme classic dcls modus. Aquesta rítmica nova
del triplum hom la pot veure arreu fins al segle xv. Com es veu, pero, en
la rítmica de Petrus de Cruce, hom havia d' escriure dar les semibreus, distingint-les de les <<minime>>; encara que així fos, els teorics no parlen pas de la
mínima, fins a comen9ament del segle XIV. 2
Donat que, com veurem, a Huelgas es presenten també alguns motets
així, per tal de poder-los comparar bé, cal recordar la col-lecció ja classica de
motets que duen el triplum amb la rítmica novclla i que tan de moda es posaren els anys rzso-rz8o. La col·lecció més grossa ·d'aquestes obres amb l'estil
novell, la dóna el fascicle sete de Montpellcr, tan bellament estudiat per
Ludwig i Besseler. Aquest fascicle permet de fer-nos ca.rrec d'allo que seria la
practica novella. El fascicle esmentat de Montpeller, amb motets generalment a tres veus, duu encara alguns motets llatins, que presenten també una
altra especialitat, que cal ara recordar pel nostre recull de Huelgas. Els motets
amb text llatí havien cantat quasi semprc amb text 1netric; ara, amb l'estil
novell, entraven també sovint textos litúrgics ja amb prosa. Aquests textos
encara comportaven passatges melismatics en comptcs de melodies essencialment sil-labiques, ~om hom pot veure en els motets vells amb ritme netament
modal. Un altre fet remarcable, addui:t per Ludwig, és que ara hom ja no mira
la quarta com a consonancia pura; en canvi, guanyen t erreny la tercera i la
sexta com a consonancies. 3
1.
oNam ille valens cantor, Petrtts de Cruce,
qui tot pulchros et bonos cantus composuit mensurabiles et artem Frauconis secutus est, quandoque plures tribus pro perfecta brevi semibreves posuit; ipse primo iucepit ponere quatuor semibreves pro p~rfecto tempore in triplo illo ..... .
Postea idem ampliavit se, et posuit pro uno perfecto tempore nunc qu.inque semibreves, nunc
sex, nuc septem ..... Unus autem alius pro perfecto tempore non modo quinque semibre,·es, sex
et septem posuit, sed etiam octo et aliquando
novem ... & COUSSEMAKER, Scriptores, U, 401.
2.
L'autor anónim de COUSSE~tAKER, m, 336

i s. escriu : •De mínima vero magíster Franco

mencioncm in sua arte non facit, sed tantum de
longis ct brevibus ac semibrevibus. :Mínima autcm in ~averina inventa erat, et a Philippo de
Vitriaco, qui fuit flos totius mundi musicorum,
approbata ct usitata.t
3· Cal llegir l'estudi recent de J. H.t.NDSCHIN,
De, Otgammz-Traktat nm l'v!O?Jipellier, a la Festschrift fiir Gttido Adler, pp. 5o i ss., on demostra com hom ha ~"agerat massa en dir que la
tercera no era admesa pels antics coro a consonlmcia. L'excmple que Handschin transcriu del
Ms. de Florencia, hom el troba fragmcntariament
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El repertori de tenors primerament fou sempre emprat al repertori litúrgic. En temps posterior, hom eixampla el repertori dels tenors, i pren com
a tenor, fragments melodics que mai el Magnus Líber no havia pres com a
tals, o, encara, el motetista agafa per tenors, melodies gregorianes que mai
no havien servit per cantar a veus. Encara més : hom posa al tenor una melodía amb text frances, que canta tota la composició, i així fa que tinguem
triple-motets franceses a tres veus, cosa característica del temps que ara
parlero. El cantar dos textos a les dues veus superiors perdura tot el segle XIV
fins al xv; la practica de cantar el tenor també amb text no dura pas gaire.
Pel repertori de Huelgas haurem de tenir també present que aquells dies hom
arranjava motets dobles per a ésser cantats com a simples; de no recordar
aquest fet, ens exposaríem a prendre alguns motets de Huelgas com a més
antics del que en veritat són.
El fet del recull de Huelgas, on el copista va triar motets llatins de
totes les epoques, podrem ara aclarir-lo com cal. Amb les dades que acabem
d'exposar podrem ja situar bé cada un dels motets de Huelgas. Donat, pero,
que aquest Ms. presenta tota la gama de motets, des dels més vells al novell repertori del fascicle 7 de Montpeller, i donat encara que la música de la majoria
de motets de Huelgas es troba per ací per lla en els Mss., apuntem encara que
només sigui el nom dels manuscrits que arriben amb motets que també trobem
a Huelgas. El lector els trobara, bellament descrits, situats i ben col·lacionats, en els diferents estudis de Ludwig. Com a manuscrits amb el repertori
de Notre-Dame que duen motets : Wolfenbüttel, Helmstadt 6z8, amb uns
nou motets amb text llatí;1 Florencia, Laurenz. pl. zg, I, amb vint-i-sis motets
a tres veus, al primer fascicle, quaranta a dues, i tres doble motets a tres
veus al segon, i tres al sise, sempre amb text llatí; 2 Madrid, B. N. Mss. 20486,
amb uns trenta-set motets, també amb text llatí;8 París .B. N. lat. 15139
(a. St. Víctor 813), amb dos motets llatins i un bell rengle de melismes polifonics per a motet; 4 Wolfenbüttel, Helmstadt 1099, amb quatre fascicles de motets : el primer amb dotze motets llatins i cinc de franceses, a tres veus; el
segon, dividit amb quatre partions, les tres primeres amb motets llatins ordenats cada vegada alfabeticament, amb un total d'uns vuitanta-quatre motets,
a dues veus; tercer fascicle amb uns vint-i-tres motets, amb text frances, tots a
tres veus, menys un a quatre, i un altre a dues, amb diferents textos a les veus
superiors, i quart fascicle amb uns noranta motets a dues veus i text frances. 6
al nostre recull n.o 147. Cal remarcar el fet que
Huelgas doní - potser conscientment- aquesta
serie de terceres com a serie de quintes. Vegi's
el conductus a dues veus Viderunt Emmanuel,
del segle XII, que GAS'tOUÉ ha publicat. a la
Collection des maUres polyphonistes du XII' au

xv• siecle, amb un bell rengle de terceres i sextes.
1. LUDWIG , Repertorium, I, 1, pp. 7 -42.
2. Ibídem, 57-125.
3· Ibídem, 125-139.
4· Ibídem, 139-157·
5· Ibídem, 157-222.
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Després d'aquests Mss. cabdals pel repertori més vell de motets, Ludwig
descriu els següents, en els quals trobem algun motet que es presenta també
al Ms. de Huelgas : Londres, Brit . Mus. Egerton z6r5, de provinen<;a francesa; 1
Londres B. M. Egerton 274, també de provinen<;a francesa, amb alguns textos
llatins del canciller de París Philippus t 1236. 2 Segueixen els reculls amb
motets francesos de París B. N. fr<;. 844 (Chansonnier Roi) 8 i 12615 (Chansonnier Noailles); també les col·leccions de París B. N. fr<;. 845 i Oxford, Bodl.
Douce 308.4 Al costat de F ran<;a tenim que, a la primera meitat del segle XIII,
també Anglaterra se sumava al moviment dels motets. Ho prova el fet del
Ms. de Wolfenbüttel, Helmstadt 628, ara ja ben demostrat com de pro-cedencia anglesa. Ho prova, encara, la col-lecció perduda de motets i doble motets
llatins servada només per l'incipit dels textos a Londres, B. M. Harl. 978. 6
Ho prova, també, el bell rengle de fragments de codexs anglesos amb motets
del segle XIII , que van eixint arreu. A aquests Mss. amb notació quadrada,
s'ha d'afegir la col·lecció fragmentaria de Munic, Staatsbibl. lat. 16444, provinent de St. Zeno, a Reichenhalb, que Ludwig posa com a darrera coHecció
grossa de motets copiada amb notació quadrada. 6
La col·lecció de motets de Huelgas va serrÍpre amb notació mensura!.
El bell r~ngle de Mss. amb motets anotats amb aquesta notació mensura!, es
comen<;a amb el magnífic manuscrit de Montpeller, :E:c. de Médic. H. 196, que
hem recordat més amunt, i que E. de Coussemaker féu coneixer amb els
cinquanta exemples publicats a L' Art harmonique aux 12 et 13 siecles, del 1865.
Són els manuscrits que Ludwig havia deixat per descriure a la segona part
del primer volum del seu Repertorium, i que dissortadament resta truncada,
després de l'estudi del manuscrit de Montpeller. 7 El fascicle primer d'aquest Ms.
amb una petita coJ.lecció d'organa, i els cinc fascicles següents, encara ens relacionen amb l'art d.el corpus antic. Aquests cinc fascicles van ordenats segons el
nombre ~e veus i segons el text. El fascicle sete, encara que fos escrit en la
seva majoria com el restant del corpus vell de Monfpeller, resta separat deis
fascicles anteriors; el fascicle sis dóna setanta-dos motets a dues veus, amb
text frances, que presenta el Lied instrumental del segle XIII; el cinque arriba
amb noranta-sis motets dobles francesos a tres veus, i un doble motet proven<;al, un altre de proven<;al-frances i un altre de llatí-frances. El fascicle
segon duu el motet llatí i setze de francesos, a quatre veus, com a motets
triples o quadruples; el fascicle quatre dóna vint-i-dos motets dobles amb text
Rej::erlorium, I , I, pp. 229-243.
Ibidem, 243-267.
Ibidem, 285-305.
Ibidem, 305-313.
5· LUDWIG, Repertorium, I, 1, 267-278 i al
Die Quellen der Motetten, 191. Per les composi1.

2.
3·
4·

cions que el códex duia mnb música i pel motet
n. 0 19 de Huelgas, allí anotat a.J.nb notació quadrada, vegi's ibídem 274 i ss., i més avant, p. 260.
6. Repertorium, 313-318, i Die Quellen, 192 i s.
7· Vegi's Repertorium, I, 2, pp. 355 i ss.
També Die Quellen, p. 193 i ss.
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llatí, on el triple comenc;a a seguir camins nous; el tercer va amb onze motets dobles, amb text llatí als motets i frances als triples; el sete resta ja
aclarit anteriorment. El fascicle vuit, més tarda, compren quaranta-dos motets de l'estil de finals del segle XIII o primer quart del XIV, dobles i triples,
text llatí i frances, alguns ja amb compas binari, altres ja amb la construcció
isorítmica.t
Després del de Montpeller, Ludwig posa el Ms. perdut que en 1773
guardava el marques Noblet de la Clayette i que avui se serva només amb
copia dels textos francesas, del 1773 o potser una mica més tardana, a París,
Arsenal 6361. Ludwig creu que el Ms. duia també música. 2 Al costat dels vuitanta-nou textos francesas hi havien també altres motets mixtos, amb text
llatí pel motet i frances pel triple; encara n'hi havien d'altres de purament
llatins. Entre els francesas servats, cap no pertany al fascicle sete de Montpeller. Després d'aquestes coHeccions grosses, ve la coHecció de Bamberg
Ed. IV 6, amb cent motets dobles ordenats alfabeticament, seguint l'incipit
dels textos. P. Aubry el va publicar amb facsímil, transcripcions i estudi. 3
Segons les coHacions que Ludwig en féu, una tercera part dels motets baixen
fins al repertori de Notre-Dame : així, setze motets d'aquesta coJ.lecció provenen de melismes de Notre-Dame, o de St. Víctor; quinze es presenten en
la forma de motet (una vegada en la forma de conductus) coneguda com a rnés
antiga en els Mss. del repertori de París; una altra tercera part - unes trentasis obres - és la forma més antiga de doble rnotet (o de triple motet) que
trobem al vell corpus de Montpeller; la tercera part darrera arriba amb motets
d'epoca posterior : quinze que són ja a Montpeller, fascicle set, i divuit que
són propies de Bamberg.4
Com a coHecció parenta de Bamberg, Ludwig posa el Ms. perdut i avui
servat tan sols per la taula del seu contingut en un CartulaFi de la biblioteca
episcopal de Besan<;on, :r. o 716. Aquesta coHecció contenia cinquanta-set motets
a tres veus, amb vint-i-tres o vint-i-quatre textos llatins i trenta-quatre o trentatres de francesas per a la part motet. 5 Ludwig assenyala, a més, un fragment
d'altre Ms. semblant al de Bamberg, en el Ms. copiat a París, ara a Roma,
Vatic. Regin. 1543, assenyalat primer per H. M. Bannister. El petit fragment
servat amb quatre motets a tres, que surten ja a Montpeller, i tres a Bamberg,
demostra que la copia seria molt autentica. 6 Entre les coJ.leccions de motets
amb notació mensura! que tenen relació amb Huelgas, cal recordar també els
fragments de la Bibl. de Darmstadt, n. 5 3317, ·3471 i 3472, de provinenc;a alemanya, amb un total de vint-i-dos obres, la majoria motets llatins religiosos
I.

2.

3·

Die Qtullen, 206 i s.; Sonderdruck, 22 i s.
Ibídem, 196, i ibídem, 12.
Cent Motets du XIII• sücle ja esmentat.

Biblioteca de Catalunya

4·

5·
6.

Die Quellen, 198 i s.; Sottderdruck,
Ibídem, 200 i s.; ibídem, 16 i s.
Ibídem, 201 i s.; íbídem, 17 i s.

14 i

s.
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o de caracter moral.l La darrera col-lecció grossa del repertori principal del
segle XIII és el fascicle de Turin, Reale Bibl. Mss. Vari 42, provinent de Sant
J aume de Liége. Conté trenta un motets a tres veus (dobles i triples motets),
generalment amb text frances fins en els motets (si exceptuem el n. 0 5, <<Jam
jarru>, amb el t enor <<Solem>> purament llatí, conegut per Montpeller 7, 275,
Londres D i Huelgas 49) i sis amb text mixte llatí i frances. 2
Encara veurem com Huelgas conté obres d'altres coHeccions petites de
motets escampades per ací per lla, i que Ludwig va deixar prou estudiades
musicalment. Com a primera d'aquestes, posa la de Roma, Vatic. Reg. 1490
- el conegut Chansonnier d' Arras - amb disset obres, de les quals només
onze arriben amb la música, i dues que la porten comen<;ada. 3 També París,
B. N. lat. rrz66, conegut pel tractat del Pseudo-Aristotil,4 i que primer havia
pertangut a Fétis. Ludwig pregunta si l'autor d'aquest tractat no podria ésser
el mateix Lambert retret per J. de Grocheo. 5 El Ms. conté quatre motets dobles
llatins i tres motets dobles amb text frances, coneguts j a per altres bandes.
Entre les diverses petites col·leccions franceses estudiades per Ludwig que contenen motets del repertori principal, pero j a amb forma redui:da,
ofrenen obres de Huelgas : París, Arsenal 3517-3518, petit recull de deu
textos llatins i un de frances anotat amb notació ·q uadrada molt poc acurada;6 també el Ms. avui servat a Boulogne sjM. 148 (rr9), amb la curta collecció anotada amb neumes messins; 7 la coHecció de dotze motets llatins i dos
de franceses, a dues veus, copiada no abans del sete fascicle de Montpeller
i servada a Londres, B. M. Add. 30091, amb notació mensural; 8 el recull de
dos motets dobles i vuit a dues veus, que es troba al final del Ms. de Cambrai
410 (386). 9 Finalment, a aquest grup pertany encara la coHecció de vuit
motets marials copiats amb forma redui:da, a dues veus, que una ma francesa
afegí al segle XIV, al conegut Missale angles de París, Arsenal 135, copiat amb
notació mensural pseudo-aristotelica. 10 Hem de tenir també presents els motets
afegíts més tard als espais lliures de l'esmentat Chansonnier du Roí, París
B. N. fr<;. 844, 11 on es donen només a una veu, sense el tenor, i escrits j a amb
notació mensura!. Ve de procedencia desconeguda la petita col·lecció de Bologna, Liceo Music. Q rr escrita amb notació quadrada molt poc cuidada.12
D'entre els diferents fragments de Worcester, només el XVIII conté un motet
de Huelgas.13
Die Quelten, 203 i ss.; Sonderdruck, 19 i ss.
Ibídem, 205 i s.; ibídem, 21 i s.
3· Ibídem, 208, i ibidem, 24; també 214 i 30.
4· Ibídem, 209, i ibidem, 25.
5· Sammelbiinde der Internationallen Musikgeseltschajt, I, 102.
6. Die Quellen, 209, i Sonderdruck, 25.
1.

2

7·
8.
9·

ro.
11.

12.
13.

Die Quellen, 209 i s.; Sonderdmck,
Ibídem, 210 i s.; ibídem, 26 i s.
Ibídem, 2II i s.; ibídem, 27 i s.
Ibídem, 212 i s.; ibídem, 28 i s.
Ibídem, 213 i s.; ibídem, 29 i s.
Ibídem, 219 i s.; ibídem, 35 i s.
Ibídem, 192, nota, i 274; ibídem,

25

i s.

i

39·
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Quant als motets llatins del Roman de Fauvel, París, B. N. fn;. 146
escrit entre 1310-1314 per Gervais du Bus, i afegits allí per Chaillou de Pesstain,
probablement en 1316 i alguns composats potser per Felip de Vitry, només hi
trobem el triple <<Celi domina>> que dugui relació amb el motet 40 de Huelgas;
aquesta relació, pero, és només quant al text, donat que quant a la música, es
totalment diferent. Tinguem present, encara, que Huelgas duu algun motet ja
amb notació retocada i afegida posteriorment; notació que surt per primera
vegada al Ms. del Rornan de Fauvel. En aquest temps, al Roman de Fauvel, trobem per primera vegada el nou grup de brevis-semibrevis, amb la sernibrevis, com a unitat de movimenU Cal fixar-se en aquest detall per mor
de no caure en !'error de pensar-se que Huelgas s'avan<;a - quant a la modernització de la notació - al mateix Ms. frances suara esmentat.
Per la practica deis motets vells a Italia, tenirn poques dades. Ludwig
assenyala només el Ms. de Florencia, Naz. n, r, 122, in, r, 212, que són les
fonts que ens han servat les Laudi italianes amb música. Allí trobem algunes
composicions llatines, entre les quals algun motet. 2 Huelgas dóna el motet 36,
el triple del qual el trobem a Florencia n, r, 212, i el 43 que surt al n, r, 122
esmentat. A París, Arsenal 8521, es conserva un tercer codex de Laudi, sense
música, que duu també uns quants motets; dissortadament hom hi va copiar
també només els textos deis motets. D' entre ells, es troben els deis motets
36 i 39 de Huelgas.
Seguint encara l'ordre de Ludwig, cal recordar el Ms. alemany deis
segles xrv-xv, servn.t avui a Munic, Staatsbibl. lat. 5539 (Mü C), copiat en part
amb notació quadrada i en part amb notació mensura! molt poc fixa, i en part
amb neumes alemanys. 3 Allí trobem el motet 19 i 24 de Huelgas. També interessa, pel cas nostre, el Ms. que Gerbert havia estudiat al monestir de St. Blasien i que hom havia tingut ja per perdut amb la crema del 1768; pero després es va aclarir que havia passat a propietat anglesa privada, i que en 1867
l'havia adquirit el Brit. Museum de Londres, on ara és assenyalat coma Add.
27630 (Lo D). 4 En aquest Ms. hom troba uns vint-i-nou motets amb notació molt
descuidada; d'aquests en trobem dos, el n. 0 43 i el 49, al codex de Huelgas.
A més d'aquests codexs estudiats detalladament per Ludwig, fa pocs
anys, el P. Blume va assenyalar encara el magnífic Rotulus de Brussel-les, del
segle XIV, amb motets escrits amb notació mensura!. Es el mateix Rotulus al
qua! Ludwig va ai·ludir en la seva dissertació rectoral i que ell ens havia
mostrat en 1928; és el mateix repertori que ~ndernig estudiava J. Handschin
sense saber que Ludwig ja el tenia per descriure. El P. Blume, després d'algunes consultes que en 1928 1i férem personalment a Munic, sobre els textos desI.
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coneguts de Huelgas, tingué la gentilesa de prestar-nos diferents notes que ell
guardava de H. M. Bannister (algunes datades a 4 de juliol de rgo8) amb <<cantica inedita>> de motets. Vulgui acceptar des d'ací el nostre profund agrai:ment.
Bannister li enviava copia de diferents textos de motets llatins que ell havia
transcrit de vuit folis d'un Cantatarium, del segle XIII, escrit a Anglaterra;
segons ell, anaven anotats amb música a dues, tres i quatre veus, i el fragment
es guardava al New College d'Oxford. Dissortadament no posava la signatura.
Encara copiava quatre t extos .que, segons Bannister, anaven també a tres veus,
transcrits d'un codex <6. August. in Psalmos. Col. Abt. Abb. Radingensis
saec. r2. Cod. Bodleian. 257 add. saec. I4>>. Altres cinc, a tres veus, del
<<Collect. ms. saec. I4 Cod. Collegii Corporis Christi Oxoniensi 86>>. Encara
un altre motet d'un fragment d'un <(Cantatarium saec. xv. Bodl. Auch. F. I. 3.>>
Pel nostre recull de Huelgas interessava sobretot la treballa de la collecció amb la serie de motets que Bannister assenyalava sense la signatura.
La senyoreta Concepció Casanova, actualment estudianta a Oxford, ha pogut
aclarir que els fragments de codexs litúrgics arreplegats per Bannister es
guarden avui al New College d'Oxford sign. 362. Ella s'ha pres la molestia
- valguin aquestes ratlles com a preva d'agrai:rnent sincer - de cercar el
contingut de cada un dels trenta-nou fragments d'aquest recull; només el
fragment' n.o XXVI, ff. 8z-gr, <(Cantatarium s. XIV>>, ens ha interessat de
moment. A l'atzar hem demanat fotocopies d'aquest codex per dissort tan
fragmentan, i, efectivament, es tracta del mate1x Ms., del qual Bannister havia
copiat la serie de més de vint-i-cinc textos llatins. Donat que al present no
tenim les fotografíes dels altres tres petits fragments guardats a Oxford, que
hem esmentat suara, no podem dir quina mena de motets contenen; en
canvi, podem parlar del codex preciós de motets i de conductus servat al
New College d'Oxford, sign. 362, ff. 82-gr, com a fragment xxvr. Es tracta
de deu fulles senzilles del segle XIV, que provenen d'un Ms. que seria molt
important, puix que la foliació primitiva apunta els H. LXXI, LXXXI, LXXXIX,
xc i cxvi. Aquests folis es presenten generalment saltats, i, pel que es veu,
es varen trabar per ací per Ua; és per <;o que la majoria de composicions
arriben incompletes. El Ms. demostra, una vegada més, la florida de
motets a l'Anglaterra i assenyala una fase borrica del motet llatí i frances
medieval. La notació és mensural-modal, si bé sovint domina ja la semibreu,
i només als ff. go'-gr es troba la mínima, que sovint no es veu clar si fou afegida posteriorment. Al present, no disposem del temps suficient per a poderne fer un estudi raonat; pero només a simple mirada sembla que ens trobem
amb una col·lecció que presenta un recull de motets emparentat amb el fascicle vuite del cOdex de Montpeller. Pcr a donar una idea del contingut del
Ms., novell dins la literatura moderna del motet medieval, donem avui simple-
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ment la següent llista d'obres, quasi tetes desconegudes fins ara en el repertori
dels vells motets:
r. f. 82 : <<Virgo sancta Katerina, 1 Gemma nitens Grecie.>> Només la
part motet i tallat al marge. Es trobava també a la coHecció perduda de
de motets anglesos que coneixem només per l'incipit dels textos a Londres,
B. M. Harl. 978; és el motet n.o [ron], segons la numeració de Ludwig. Vegi's
el seu Repertoriu,m, p. 276.
2. f. 82'
<<[Re]gi regum ... inquid lingua gloriam.>>
[Tenor] <<Regnum tuum.>>
3· f. 8z' <<[Sp]iritus procedens a patre 1 Venís mundo regnans.>> Conductus a tres veus; pel custos, es veu que la composició no és completa.
4· f. 83 : <<Karisma conferat a patre genitus.>> No es veu dar si es
tracta d'un conductus simplex o bé d'un motet al qual manca el tenor. Duu
llarga cauda al comen~ del primer vers i al final de les estrofes, com també
al final del vers segon de la segona estrofa.
5· f. 83 : Tr. <<Jam nubes dissoluitur.>>
Mot. <<Jam nouum sidus oritur.>>
[Tenor Solem], manca.
Vegi's el motet XLIV del n. 0 133 del nostre recull de Huelgas. La música del codex angles, bo i imitant la versió coneguda, és totaiment diferent.
6. f. 83' : Tr. <<Fulget celestis curia 1 Petro sedente preside.>>
Mot. <<Roma gaudet de tali presule 1 Dato diuino mnnere.>>
[Manca el tenor.]
Al capdavall de la pagina, amb música com d'un tenor, diu : <<Quartus
de O horno>>. Vegi's el n.o zo següent.
7. f. 84 : <<Apello Cesarem qui non habet comparem.>>
[Tenor] Omnes.
8. f. 84' : Tr. <<Januam quam clauserat 1 Fructus edulium.>>
f. 85 : [Primitiu LXXI] Mot. <<Jacintus in saltibus ·l Fuer perimitur.>>
[Tenor] <<Jacet granum.>> Encara altre <<Tenor per se (sic)
de Jacet granum>>. Al f. 85 segueix <<Quartus cantus>> que forma part del susdit
motet, a quatre veus, que va dedicat a sant Tomas de Cantorbery. No sabem
quina relació pot tenir aquest text del tenor amb el de Chevalier 38299.
9· f. 85' : Mot. <<Triumphat hodie 1 Xpisti miles mire.>>
Tenor <cSi qe la nuit vus preigne>>, amb text fins a la fi.
Donat que manca el foli següent primitiu, no sabem a quantes veus era.
10. f. 86 [f. cxvi primitiu] : <<Balaam de quo uaticinans, 1 Iam de Iacob.>>
Es la part motet de Montpeller f. 391'. Reproduit per Coussemaker
a L'Art Harmonique, n.o xxn i XXIII. Ens trobem, dones que el fragment
angles es lliga amb el fascicle vuite de Montpeller.
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f. 86'
f. 87

Tr. <<Ciuitas nusquam conditur.>>
Mot. <<Tu es celestis curie 1 Leti fiunt hodie.>>
Tenor <<Cibus esurientum 1 Salus languentum 1 Solamen
dolentum.>>
Es tracta d'un motet <<De sancto Eduardo>>.
12. f. 87
Tr. <<Excelsus in numine tue potestatis.>>
Mot. <<Benedictus dominus universitatis.>>
f. 86' Tenor <<de Excelsus.>>
Va dedicat a sant Tomas de Cantorbery.
13. f. 87' : Tr. <<Ade finit perpete 1 Nephas parentis noxie.>>
Mot. <<Ade finit misere delictum.>>
Tenor <<A definement deste lerray.>>
Es de la Resurrecció.
14. f. 88 [primitiu f. LXXXI] : Mot. <<Alta canunt assistentes 1 Cuncti
carmen nobile.>>
Es incomplet; manquen una veu i el tenor; en canvi, s'hi troba el <<Quadruplum>>, el qual assenyala, dones, que el motet seria a quatre veus.
rs. f. 88' : Tr. <cCaligo terrc scinditur 1 Percussa solis spiculo.>>
Mot. <<Virgo mater et filia Regís altissimi.>>
Tenor.
r6. f. 8g
[primitiu f. LXXXIV?] : Tr. <<Solaris ardor Romuli Soluit
gelu Britannie.>>
Mot. <<Gregorius sol seculi 1 Iouem de cancro Romuli.>>
Tenor <<Mariounette douche>>.
17. f. 8g : Mot. <<Petre, tua nauicula 1 Vacillat aliquotiens.>>
Només la part de motet. El text va citat a Chevalier 41983 d'un <<Cantionale anglicum (XIII s.) Blume, apogr.>>, que suposem que es tracta del Ms.
del qual parlem.
r8. f. 8g' : Mot. <<De spineto rosa crescit 1 Inter rampnos Grecie.>>
Tenor Agmina.
Encara que el tenor sigui el de Huelgas IX, ritmat diferentment, el
motet no s'hi assembla mica.
rg. f. go [primitiu f. LXXXIX] : <<Ü P etre, flos apostolorum, 1 O pastor
celestis.>>
Només la part motet. El text primitiu fou esborrat, i hom va escriure
damunt, aquest. Chevalier 41915 cita aquest text d'un <<Cantionale anglicum
(XIII s.) Blume, apogr.>>.
20. f. go : Tr. <<Ü horno considera Que uita labilis.»
Mot. <<Ü horno de puluere, 1 Surge, propere.>>
Tenor. Filie Ierusalem.
II.
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La veu <1Quartus de O horno>>, del f. 83', pertany aquí; és, dones, a quatre. Chevalier 41870 i 4187r del <1Cantionale anglicum (XIII s.) Blume apogr.>>.
21. f. go' : Tr. (?J <<Rosa delectabilis Spina carens exoritur.>>
Tenor.
Donat que va incomplet, no es veu dar si aquest tenor pertany al
present motet. Va seguit de tres pautats, que es continuen al f. gr, copiats potser més tard.
22. f. gr [primitiu f. xc] : Mot. <!Regalis exoritur Mater decoris anima.>>
Resta també incomplet i no sembla que vagi amb !'anterior.
23. ff. go'-gr : Composició a tres, en estil de conductus, sense el text.
24. f. gr' : <<Sanctorum gloria 1 Laus et refugium.>>
Sembla un conductus a dues veus, escrites per separat i amb el text
que es repeteix igualment a cada una.
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Després d'aquestes dades podem ara parlar justament del recull de
motets de Huelgas. Hom veu tot seguit que el criteri del copista era de colleccionar només motets llatins i religiosos o almenys moralitzants. El copista
no va tenir altra deria; a més, no li va interessar pas el copiar-los amb un ordre
determinat d'incipits o de tenors litúrgics; menys tampoc seguint l'ordre del
nombre de veus; adhuc va prescindir del tot de la cronología de les composicions. Cal encara observar que entremig deis motets, el copista va posar-hi, sense
ordre rigorós, alguns conductus. Amb aquesta magnífica coHecció de cinquantanou motets de Huelgas, hom pot seguir tota la gama dels motets llatins conreats a Fran<;a durant el segle XIII. Ella assenyala ben bé que el motet fou de
bona hora conegut i executat dins la península. Fins ara és potser !'única collecció important que encara es guarda en el lloc per on fou copiada i executada durant el segle XIV. El copista de Huelgas tenia certament davant seu una
coHecció de motets amb versió fidel en la qual n'hi hauria potser molts d'altres
d'origen hispanic. Dissortadament la col-lecció de Huelgas arriba sovint malmesa per una ma barroera posterior, la qual bo i volent modemitzar alguns
motets, els va desfigurar per complet. Quan aquesta ma malfactora no hi va
intervenir per a res, els motets se serven fidelment segons versió antiga la més
pura, o bé amb variants melodiques al triple i adhuc al motet, que no alteren
el sentit musical. També, bo i servant la versió autentica, algunes vegades la
transporta a una quarta o a una quinta més baixa que la de les versions originals. No sabem si aixo seria motivat pel fet que no hem pogut aclarir - pero
que creiem molt probable-, que tals motets, que arriben transportats, es-
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tiguessin destinats a ésser cantats per veus d'home. Algunes vegades apareix
ben dar que la tal ma barroera fou la del J ohannes Roderici; altres vegades
no pot pas endevinar-se. Sovint s'hi veuen raspadures damunt la versió autentica; altres vegades, en canvi, la versió apareix ja retocada, malgrat que
les notes arribin sense ni corregir; aixo palesa que la deformació fou també feta
pel mateix copista del Ms. Els retocs que deformen la composició, van generalment al tenor. Cal remarcar, pero, que el copista mai no va retocar el tenor,
quan els motets vénen del repertori vell de motets dobles de Montpeller i de
Bamberg. Unes altres vegades hom va deixar el tenor autentic que melodicament cantava bonic, i el va canviar per altre que per a nosaltres resulta monoton i rítmicament amorf. No encertem a endevinar que pretenia el corrector en desfer els tenors primitius. Aixo l'obligava sovint a retocar inclús les
veus superiors per mor que s'adaptessin al ritme del tenor refet desgraciadament. Els tenors, a Huelgas, rarament es classifiquen. Cal remarcar, també,
el fet que el copista no amava mica el ritme del modus n; cal només veure la
fototípia per donar-se compte com rarament va copiar un motet amb aquest
modus. Adhuc passa que una vegada el copista l'havia deixat passar tranquillament, per quan es tractava d'un motet massa dassic; malgrat tot, vingué
una altra ma posterior, poc escrupulosa, i va esborrar notes, per tal d'introduir-hi el ritme de r modus. Encara cal recordar que Huelgas dóna sovint tenors
que no hem pogut classificar, pel senzill fet d'ésser tenors escrits de bell nou,
o bé xuclats de fonts no litúrgiques, o bé que arriben tan desfigurats, que es
fa molt difícil l'heure clarícia sobre llur origen.
Malgrat el retret que acabem de fer sobre la poca autenticitat que
respiren alguns dels motets de Huelgas, val a dir que els que hi arriben
com cal, són en gran nombre. Per donar una idea justa de quan el Ms. copia
fidelment i de quan es presenta canviat, i per fer veure fins on arriben
aquests canvis, hem posat a la transcripció les versions dels manuscrits més
autentics, quan elles ens foren conegudes. El procedirilent que hem emprat en
donar aquestes transcripcions antigues ens permet, a més, de fer veure exactament 1'evolució dels motets seguint totes les fases llurs.
Sigui com sigui, i malgrat les corrupteles, aquesta coHecció té un preu
gran per la historia del motet dins la música hispanica. D'una banda el nostre
codex ofrena una gran quantitat - més de la meitat - de motets inventats
a Fran9a; d'altra banda, ell presenta una serie rica de motets musicalmenti potser literariament - nats a Espanya. En aquesta coJ.lecció trobem des
de la forma primitiva del motet llatí a tres veus amb igual text a les veus
superiors, passant pel vell motet a dues veus, i seguint pels motets dobles amb
igual ritme per a les veus superiors, i fins al repertori llatí novell del codex
de Bamberg i Darmstadt, arribant fins als del fascicle sete de Montpeller.
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Per tal de procedir amb claredat, a continuació dividim els motets de
Huelgas en cinc classes:
I. Motets que provenen d'un melisme polifonic del repertori de París.
Són quinze, deis quals, dotze vénen de Notre-Dame i tres de la col·lecció de melismes de St. Víctor. Deis dotze primers, un procedeix deis melismes
de Notre-Dame i alhora de1s de St. Víctor. Són els següents : N. 0 3, <<Alta
bouÍl>, a tres, amb text igual al de Florencia. El triplum de la clausula de
Florencia no es prestava per a ésser cantat com a motet, i hom va escriure
un altre triplum de bell nou; encara hom fa cantar el tenor amb 1 modus
en comptes de v, com escriu la clausula original i com fan les altres versions
autentiques; n .0 8, <<Mulier misterio sterilis>>, que fins ara era desconegut com a
motet; n. 0 ro, <<Non orphanum te deserarru>, posa només la part del motet, donat que el copista va corregir la rítmica del motet i després no va trobar un
tenor que s'hi adaptés; n.o 12, <<Ü quam sancta>>, que prové de la clausula de
Florencia i de St. Víctor. El tenor va rnolt retocat; el motet no es dóna sencer, va sense el triple deis manuscrits classics i amb text diferent de Florencia;
n.o r4, <<Patrum sub imperio>>, que prové d'una clausula a dues veus; a Madrid
es presenta corn a rnotet a dues veus, a Huelgas es dóna amb un triple novell;
n.o r6, <<Ad celi sublimia>>, a dues veus corn a Madrid; n. 0 30, <<Mulieris rnarcens
uenten>, on el tenor classic de . <<Mulierum>> va canviat i sense cap gracia; el
motet va a la quinta superior; n.o 38, doble motet amb el Tr. <<Ü Maria>> i Mot.
<<De uirgula>>; n.o 42 Tr. <<ClaustrUIID> i Mot. <<Virgo>>, que duu text diferent de
la versió primitiva de Florencia i deis altres manuscrits; n. 0 44, Tr. <<Ex semine Abrae>> i Mot. <<Ex semine rosa>>, a Huelgas, amb les veus superiors canviades i el tenor retocat; encara els rnotets a dues veus n. 0 47, <<Deo confitemini>>, i el 58, <<E cclesie princeps>>, que és igual a la part motet del n.o 38, ara,
pero, amb VI modus. Els que provenen del melisme de St. Víctor són : n. 0 6,
<<Veni uena ueni&>, arnb un triple afegit que canta coma con4uctus; n. 0 g, <<Agmina rnilitie celestis>>, amb les veus que apareixen cantades corn a Florencia
(a Huelgas es dóna a una quarta baixa; el tenor hi canta amb 1 modus en
comptes d'anar amb v); el doble motet n. 0 34; Tr. <<Laus tibi, 1SalnS>> i Mot. <<Laus
tibi, 1 Virgo>>; H uelgas és l'únic codex que el dóna amb text llatí. En cornparació
de la clausula, les veus van abaixades d'una quarta coma vVolfenbüttel, Helmstadt rogg, fascicle 3, n.o 15, a dues veus, i amb text frances, i com a Montpeller 2, 29, ací com a triple motet frances.
II. Motets que en els manuscrits de Notre-Dame arriben amb la forma més vella de motet.
Són els onze següents : N.o 5, <<Gaude, chorus>>, a dues veus; música (ja
amb ritme binari), coma vV2 4, 89 que el posa amb text frances; n. 0 13, <<Honor
triumphantis>>, a tres, a l\fadrid només a dues; n. 0 rg, Tr. <<Aue, gloriosa>> i Mot.
Blblloteoa de Catalunya
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<<Salue, uirgo regia>>, l'original era un conductus a dues veus, que trobem a W 2 ,
i que també trobem com a doble motet a Montpeller 4, 53 i a Bamberg r;
n.o zr, <<Ü María, maris stella>>, presenta la versió primitiva com a Florencia
amb el triple d'estil vell, pero molt retocat, i una segona versió com a doble
motet amb triple nou, <<Ü Maria, uirgo dauitica>>, igual a Montpeller 4, 52, i
Bamberg 75; n. 0 25, <<Et florebit lilium>>, sense el tenor, i musicalment igual
al W2 4, 3, ací amb text fr<;tnces; n.o zg, <<Mulierum hodie>>, a dues, forma
redu!da i amb text diferent de Florencia, que el dóna a tres amb el text
<<Prodit lucis>>, musicalment igual a vV 2 , a dues veus, amb el text <<Prima cedit».
Cal advertir, encara, que aquest motet classic de II modus, Huelgas el dóna
com de 1; n.o 31, <<Diuinarum scriturarum>>, com a Madrid, on es posa també a
due5 veus; n. 0 32, <<Ümnipotens fecit grandia>>, igual a la versió de Madrid;
n.o 40 Tr. <<Celi domina>> i Mot. <<Aue, uirgo>>, musicalment igual a W 2 3, 14,
ací amb doble motet i amb text frances com a Montpeller 5, no. El contrafactum llatí de Huelgas, es troba, també, a Bamberg, n.o 4, amb els textos
canviats d'ordre, mentre que la música resta identica; n.o 52, Tr. <<Ü Maria,
maris stella>> i Mot. <<Ü Maria, Dei celia>>, música <;om a la primera versió del
n. 0 21 de Huelgas, igual a la versió primitiva de Florencia. A Huelgas ara es
dóna com a doble motet i les veus superiors canviades de lloc; n. 0 55, «<n ueritate comperi>>, forma redui:da a dues veus de la versió de Florencia, que era
a tres i com a simple motet, igual a W2 z, g. La versió de Montpeller 4, 57, i
de Bamberg, n. 0 45, musicalment igual a Florencia, es presenta ja com a doble
motet llatí.
III. Obres que trobem al corpus vell de Montpeller en forma la més
antiga de doble motet.
Són els cinc següents : N. 0 15, «<n ornni fratre>>, forma redu1da de Montpeller 3, 37, que va amb el Tr. <<Mout me fw> i el Mot. «<n omni fratre>>, com
a Bamberg 47; n. 0 23, Tr. <<Res noua>> i Mot. <<Virgo decus>>, amb text i mú:.
sica identic a Montpeller 4, 58, i Bamberg 95; n.o· 39, Tr. <<Psallat corus>> i
Mot. <<Exirnie>>, text i música igual a Montpeller 4, 6o, i Bamberg, n.o 30. Cal
remarcar que Huelgas el dóna transportat a la quinta inferior;·n. 0 41, Tr. <<Aue,
lux luminum>> i Mot. <<Salue, uirgo rubens>>, amb text i música com a Montpeller 4, 56, i Bamberg, n. 0 84; n. 0 59, <<Mellis stilla, maris stella>>, a tres, amb
motet i tenor igual a Montpeller 3, 40; ara, pero, aquest darrer Ms. el dóna
amb el Tr. <<Par une>> i Mot. <<Mellis stilla>>, mentres que Bamberg 58 el dóna
amb el Tr. <<Virginis>> i el Mot. <<Mellis>>. Huelgas el presenta amb la forma primitiva de motet a tres i amb ritme igual a les veus superiors; adhuc musicalment, el triplum de Huelgas és diferent del de Montpeller i Bamberg.
IV. Motets d'epoca ja mé~ tardana coneguts per Mo 7 i altres Mss.
Són els set següents : N. 0 24, Tr. <<Salue, uirgo>> i Mot. <<Ü dulcissima>>,
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que surt amb música igual i text mixte a Montpeller 7, 268, Tr. <<Salue, uirgm>
i Mot. <<Est il done>>, igual a Bamberg, n. 0 33; la notació de Huelgas es presenta
modernitzada; n.o 36, Tr. <<Gaude, uirgo>> i Mot. <<Verbum caro>>, amb música
i text llatí iguals a Montpeller 7, 284, i a Bamberg, n. 0 g8; n.o 37, Tr. <<Aue,
regina celorum>> i Mot. <<Alma Redemptoris>>, identic a Montpellier 7, 285, i
Bamberg, n. 0 5; n.o 43, Tr. <<Amor uincens>> i Mot. <<Marie preconio>>, igual a
Montpeller 7, 283, i Bamberg, n. 0 59· Cal remarcar que aquest és l'únic motet
que el copista de Huelgas el va deixar amb n modus; n. 0 49, Tr. <<Jam jam
nubes>> i Mot. <<Jam ·jam nouum>>, amb el tenor <<Solerru> que trobem a Montpeller 7, 275; n.o 22, Tr. <<Benedícite ... Gustate>> i Mot. <<Benedícite ... Edent»,
conegut pel Ms. de Darmstadt esmentat; n. 0 57, <<Horno miserabilis>>, reducció
a dues del n. 0 37 de Bamberg, que apareix també a Darmstadt.
V. Les obres restants arriben a Huelgas per primera vegada.
Són els vint-i-un motets següents : N.o I, <<BeliaL>, a quatre; n.o 2,
<<Dum superbit», a tres; n.o 4, <<Sicut a prophetis>>, a dues; n.o 7, <<Mundi dolens>>,
a tres; n. 0 II, Tr. <<Splendidus>> i Mot. <<Leo, bos>>, doble motet a tres veus;
n.o 17, <<Aue, caro, splendida>>, a tres; la música del motet i del tenor és igual
als n.s 51 i 53, si bé apujada d'una segona i amb triple nou; n.o r8, Tr.
<<Virgo parit» i Mot. <<Noua salus>>, doble motet a tres; n.o 20, Tr. <<Ü Maria,
uirgo>> i Mot. <<Ürganica cantica>>, doble motet a tres, que en part surt al n. 0 8
de Bamberg amb altre text llatí; n.0 26, <<Ydola 1 Dum subdola>>, només el motet
sense el tenor; n.o 27, <<Tres sunt cause>>, a dues; n. 0 28, <<Virgo uirginum>>,
a dues, amb tenura retocada amb poca trassa per J ohannes Rodrígues;
n.o 33, <<Tu clauigen>, corregit amb compas ja binari i esborrada la tenura;
n.o 35, Tr. <<In seculum ArtifeX>> i Mot. «<n seculum supra>>, doble motet a
tres; n.o 45, <<0 planga[n]t», a dues, ja amb ritme binari; n. 0 46 Tr. <<Salue,
porta>> i Mot. <<Salue, salus>>, amb el tenor <<Salue sancta parens>>, a tres veus com
a triple motet; n.o 48, Tr. <<Ex illustri nata prosapia>> i Mot. <<Ex illustri
nata ... et nobilis>>, doble motet a tres, ja amb ritme binari; n. 0 50, Tr. <<Aue
uerurru> i Mot. <<Aue, uera>>; n.o 51, Tr. <<Aue, caro>> i Mot. <<Salue salus>>, amb
música com al n.o 53 i com al n. 0 17; n. 0 53, Tr. <<Aue, carO>> i Mot. <<Aue
uerum>>, música com al 51; n. 0 54, <<Ü plena gracie>>, a dues; n. 0 56, <<Clama, ne
cesses>>, a dues.
D'aquesta distribució resulta que els motets més poc nombrosos són
els doble motets que surten per primera vegada com a tals al corpus vell de
Montpeller i que el copista de Huelgas va respectar integralment; són també
pocs en nombre els de la secció quarta, que trobem encara a Montpeller, fascicle 7, i a Bamberg, els quals també forcn respectats pel copista. La secció
més nornbrosa és la cinquena, amb vint-i-un motets - quasi la meitat de
la col-lecció -, que Huelgas copia per primera vegada, i només un d'ells es
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troba en part a Ba. Si atenem als de la secció V, Huelgas en presenta encara
exemplars que abracen t et es les fases del motet llatí des deis escrits imitant
els primitius - només amb un text per a les veus superiors - i, passant pels
doble motets classics, fins al motet de caire, ja més posterior, i arribant fins
al motet j a amb compas binari. Hi formen una secció esplendida els que proven en de melismes de Notre-Dame i de St. Víctor. Cal retenir, també, la valor
dels onze que lliguen el Ms. de Huelgas amb cls Mss. del repertori parisenc.
De totes aquestes seccions, resulta que el copista de Huelgas va saber triar-ne
una serie deis més classics, i que, adhuc en l:emps posteriors, a Huelgas hom
sabia combinar l'art novell deis motets amb els de caire més antic.
Quant als textos deis motets de Huelgas, en resten un bell rengle d e
desconeguts fins al present. No podem dir de moment si aquests textos que
sovint Huelgas dóna tan mal copiats i potser incomplets, foren o no escrits
a la península; el fet, pero, que no es trobin enlloc més, i que alguns ixin solament a Madrid i a Huelgas, ens dóna fonament per creure que adhuc els
tals textos foren escrits a la península. Els motets de Huelgas generalment són
religiosos o almenys moralitzants. Malgrat que n'hi surtin alguns de massa
realistes contra els costums eclesiastics deis temps aquells, donat que el codex
de Huelgas conté exclusivament composicions per a l'Església, hem de suposar
que els motets, adhuc els recriminatius, serien executats dins aquella catedral de Huelgas, almenys en funcions extralitúrgiques.

LA NOSTRA EDICIÓ

N. 0 81, ff. 82-83.

Tr. Mot. i Du. B elial uocatur
T enura (sic, per tenor).

1

Diffusa calliditas.

MoTET 1. Motet simple, a quatre veus. No hem pogut identificar el tenor; pero
es veu que procedeix del repertori gregoria i és arranjat ad libitum. Text i música desconeguts.
VERSIÓ MUSICAL. Aquest motet pertany a una epoca tardana; els compassos
25-36 ho demostren a bastament. El text no és cap model del genere. No coneixem
cap altre motet on totes les veus superiors cantín la jubilació o o o o alhora a mb l'estil
de conductus.
La versió amb partitura que Huelgas presenta d'aquest motet és molt deficient;
els compassos 25-36 fins són molt incorrectes. A Hu els motets van sempre amb notadó
mensural i generalment modal; encara que la notació és sovint poc conseqüent i poc fixa.
En dir que la versió que presenta ací Hu és molt deficient i fins incorrecta, no ens referim a la notació, que aquí precisament es presenta ben modal, sinó que ens referim a la
mateixa versió musical, la qual resulta una mica dura i desencaixada. Fa l'efecte com si
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originariament aquest motet hagués estat escrit per a tenor, motet i tríplum; el fet mateix
de copiar-s'hi una veu amb tessitura de tenor a la part superior, dóna a comprendre que
hom va afegir aquesta veu per formar un quadruplum. Aquesta veu hi sona molt malament, i dóna la sensació que per encabir-la hom va retocar algunes notes del tenor tonamental. Tinguem en compte que el motet amb tenor i contratenor i dues veus superiors,
usat per Felip de Vitry, fou ben de moda en temps de G. Machaut, com pot veure's en
Guillaume de M achaut Mt-tsikalische Werke, m. Baud, publicats per Ludwig, en les Publikationen alterer M usik, Breitkopf und Hartel, r929. Sigui com sigui, el nostre motet
és anterior de bastants anys a les produccions de Machaut; a més, aquest segon tenor
o contratenor, és molt diferent del segon tenor del motet 92 de Bamberg, i de la veu
<<quadruplum>> i <<quartus cantuS>> que surt al fragment angles descrit a les pp. 228 i ss.
Encara que el Ms. doni aquest segon tenor a la part superior, per tal de facilitar
la lectura l'hem posat al lloc que li pertoca segons la tessitura. Es presenten tres solucions per resoldre el cas d'aquesta veu : a) Considerar-la com a un segon tenor - en el
sentit de dúplum - que fuig del tenor classic deis motets, s'acosta al caire melódic de
la mateixa part motet i canta el text, seguint en tot el propi motet i el tríplum en l'estil
de conductus. És així que l'hem pres nosaltres. b) Podríem prendre'l encara simplement com a un contratenor; així tindríem un motet amb doble tenor, motet i tríplum.
Es ciar que aixó és un cas rar dins el repertori del motet medieval anterior a Felip de
Vitry. De moment coneixem només el motet 92 del códex de Bamberg i els exemples
amb quadruplum dels fragments anglesos esmentats. Pero en aquesta hipótesi tinguem
present que el segon tenor de Huelgas presenta un caire totalment diferent del segon
tenor de Bamberg i del qmldruplum angles, els quals no es prestarien pas a ésser cantats
amb el text del motet i del triple amb l'estil de conductus com passa a Huelgas. e) Encara ens ha vingut el dubte de si el compositor que va afegir aquesta veu pretenia escriure un tenor modernitzat que servís de recanvi a l'altre tenor fonamental, el qual,
d'altra banda, s'hi dóna també ja fugint una mica del tenor classic.
L'estructura d'aquest motet és ben singular : els compassos 5-8 són repetició deis
compassos r-4; els compassos r3-r6 són repetició deis compassos 9-12, amb el tenor una
mica canviat; els compassos 2r-24 repeteixen quasi exactament els compassos r7-2o; el
23 ja canvia una mica, i el 24 canvia del tot. El motet i el triple canten perfectament;
no obstant, el salt d'octava que fa el motet passant per la seva quinta al compas ro, i
r4 repetició del ro, dóna poca gracia. Encara sembla que primitivamcnt el vertader motet
seria la part que avui es presenta com a triple. El vocalís O o o o de)s compassos 25-28,
recorda el motet m que donem a continuació, si bé en una altra forma. El cantar el text
d'aquesta manera als compassos 29-36, és practica jove en els motets de 1' Ars antiqua,
i la veurem als motets 36, i 49 del present recull; el comen~ament del n.o 44, Ex semine,
és una excepció entre els motets del fons antic.
Emció MUSICAL. - Per transcriure els compassos 25-36, no hem trobat altra solució que la que presentero, donat que havíem de mirar de no fugir de l'ambient harmóniccontrapuntístic d'aquells dies. Aixi, havíem d'evitar les seguirles de terceres, de sextes,
etcétera. L~s pauses del Ms. no tenen sempre el seu valor just. Compas I, la binaria mi
re del motet, originariament duia l'opposita proprietas, que avui es presenta quasi il·legible; 25 del triple, sobra un do brevis; 29-36 triple, és molt incorrecte. El 29 la conjunctura fa mi re del motet, própiament s'hauria de transcriure com a un treset, pero així
no consona amb les veus. Sego'na veu : Compas 3 i 7• la dissonancia inicial mi sol re mi
desdiu de !'epoca; 25, do doble brevis en comptes de longa; manca l'opposita proprietas
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a la ternaria si la sol; el segon si és longa en comptes de brevis; 32, segona veu
sobra un la longa; 33, binaria primera, la sol en comptes de si sol; 34-35, segona veu
incorrecta.

N.o 82, ff. 83-84'.

Tr. i Mot. Dum superbit impius
Tenor.

1

El paupe1· incenditur.

Motet simple, a ·tres veus. Text desconegut; música igualment desconeguda. No havem pogut identificru· el tenor. Aquest motet pertany a l'antiga forma deis
motets llatins, només amb un text a les veus superiors, que canten amb l'estil de conductus. Huelgas dóna tots aquests motets de l'estil vell, amb partitma, talment com
trobem a W1 , Flo i W 2 • El text descriu al viu les calamitats espirituals de l'epoca tan bescantades en el repertori deis motets medievals. Hu ofrena una versió bona de la música
d'aquest motet servat només al nostre Ms.
MoTET II.

VERSIÓ MUSICAL.- Triplum : Compas 2, la quaternaria, ací no la considerem coin
a longa simplex seguida de la conjunctura, sinó que fem simplement una quaternaria;
8, la ternaria sol la si i casos similars del triple i del motet, algunes vegades la considerem coro a longa simplex sola, seguida de la si semibreus, com al compas 36; altres ve-

gades, com aquí, la considerero coro simplement ternaria, aixf: , ••• ,:. , •••

F U ; 12

f: mi tarobé:

i r8, la forma •.: l.., encara que no sigui molt correcta, és característica de

.
Hu; 33, sobra un sol brev1s;
44,

~

:

3
W.

rr ·

Motet : Compas 8 ~:
6 i 22 ,~ =
Tenor : Compas 39, diu ergo ius!e, per mor de guiar el cantor, al qual assenyala
que ell ha de cantar fa la sol, quan les veus supcriors comencin el ergo iuste del text. El
tenor segueix amb moviment de tres i de dues notes. A la rcpetició, no serva sempre igual
les notes; així, compas 4, diu sol fa; al 26, en canvi, la fa; al J, diu do re do; al zg, re
re do; al 12, re do; al 34, mi do; al 20, si la, i al 42, si si sol.

(fr,

N.o 83, ff. 84'-85'.

Tr. i Mot. [762] Alta boui et leoni
Tenor.

1

Aquile uolanti.

M OTET 1 11. Motet simple, a tres veus. Rcmarcavem suara el cas rar - potser
únic - de la col-lecció de motets de Hu. Quan posa rootets coneguts per altres Mss., algunes vegades els presenta seguint la versió primitiva, !'autentica; altres, en canvi, els
trastoca i roodernitza tan, que arriben totalment dcsfigurats. Quan aixo passa, generalment resta encara inconfundible el motet; pel text i pcr la melodía del motet podem
sovint arribar a trobar la versió primera en la hipótesi que ella sigui coneguda per altres
manuscrits. És justaroent el cas del present motet. La part motet- si bé una mica desfigurada - és inconfundible; en canvi, el tenor hi és totalment transformat, i no ens ha
estat possible de trobar el seu origen; sembla tanmateix escrit de bell nou sense parar
csmcnt al repertori gregoria ni menys al popular.
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MANUSCRITS. - Per sort nostra coneixem la clausula primitiva que va servir de
font musical a la primera vcrsió d'aquest motet. Aquesta clausula assenyala el tenor primitiu que era copiat del mot Domino del

.··--.·rw·
__.

Se-ne.di.cá-!llusDó

mi.no.

que es canta encara avui a segones Vespres In Festis Solemnibus; és tret del Benedicamus V to (Antiphonale 49*). Coneixem la clausula origen musical de la versió de Hu, i
per c;:o podem encara seguir l'evolució del nostre motet. La clausula és a tres veus i es
troba a W 1 f. 12, Flo f. 42' i W 2 f. 29. Ludwig en parla amplament al Repertorium,
pp. II5, 136, 193 i 213. La versió més vella del ·motet la trobem a Flo, f. 407, amb el
text [762] Alpha bovi, que la dóna només a dues vues. Igual a aquesta la presenta Ma,
f. 131', ací, pero, manca el tenor. Una altra fase del motet, l'ofrena W 2, 2, 62, f. 182', amb
música igual a l'esmentada i amb el text [763] Larga mamt. El mateix W 2, 4, 48, f. 234, el
dóna ja amb el text frances [764] Hyer matin, encara a ducs vcus i música igual a les
versions esmentadcs. La darrera fase d'aquest motet, ja coma canc;:ó religiosa trobadoresca,
és la que cita Raynaud, Bibliographie des Chanso1miers franyais des xm• et x1v• siecles,
n. 0 526. Es tracta del text de Gautier de Coincy [765], Hui mati1~ a la fournée, que
trobem tan cscampat en temps vells. Raynaud remarca que es troba als Mss. de París,
B. N. f. frc;:. 1530, f. 146; 1533, f. 139; 1536, f. II3; 2193, f. r6; 22928, f. 158; 25532,
f. ro8. També a Neucha.tel (Su1ssa), pp. 39-40, i al Ms. del seminari de Soissons. A totes
aquestes versions podem avui afegir la de Hu, única que coneixem a tres veus, fins ara.
Amb aquesta versió tenen més forc;:a els següents mots de Ludwig cscrits en rgro,
quan parlant d'aqucst motet escrívia : <<Wenn auch keine 3st. Motettenform dieser Komposition erhalten ist, so legt doch sowohl die Überlieferung des Mot. [762] in der I. Gruppe
der 6.Abteilung in Ma wie die Benutzung eines original 3st. Melismas als Mot.-Qu. die
Vermutung nahe, dass als ursprüngliche Motettenform die einer 3st. lateinischen Motette anzunehmen ist.>) Val a dir, pero, que aquesta versió no és pas !'autentica, com insinuavem anteriorment. D'una banda, el tenor es presenta difercnt del de la cUJ..Usula primitiva, tenor que fou sempre respectat pels altres Mss. esmentats. D'altra banda, el triple
que adjunta Hu no és ni mena el triple de la cHmsula, cosa ben raonada, si atenem que
el triple de la clausula no es doblega a cantar un text donat. Sobretot és extrany que
Hu no hagués respectat l'ochetus de la clausula original, i que ell - bo i volguent-lo
recordar - desfigura totalmen t.
EDICIONS. - Text : <<Alta bovi» citat per Chevalier 22873. «Larga manu» a Flacius,
n. 0 I44· Pel text frances «Hyer matín>), Stimming, Die altfrahzosischen Motette, n. 0 rg,
p. 8g. Música : A. Auda, La M1tsique et les Musiciens de l' Ancien Pays de Liége (Liége, 1930), p. 54, reprodueix i transcriu el fragment inicial de Hu.i matin, que copia dels
L"l--!iracles de Notre-Dame, de G. de Coíncy, d'un manuscrit del s. XIII de la Bibl. royale de
Brussel·les.
VERSIÓ DE HUELGAS.-Per tal de situar bé la versió de Hu, reprodu1m les versions
originals de Flo, 1Ia i W 1 . Comparant-1es amb la de Hu, hom es dóna compte de la decadencia que representa la versió de Huelgas. Seria ben curiós de poder esbrinar d'on va
treure aquest motet el col·lector de Hu i com seria aquella versió model- segurament ja
a tres veus - d'aquest motet. Pel que anirem veient, no seria mica d'estrany que !'autor
d'aqu~st ca.nvi de tenor i del retoc del motet fo:; el mateix J ohannes Rodrigues.
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Motet: Compas 16 ,~ =
4· 7· I I i 14 Hu dóna longa brevis per tal d'avenir-se
amb el tenor que ell posa; en canvi, els Mss. restants sempre les consideren com a longues.
Fora d'aixó, el motet de Hu es conserva igual al primitiu; només des del compas 21 al final
canvia radicaJment el sentit del motet primitiu i l'escurt;a arreu per tal d'encabir-lo
amb el tenor modernitzat. Les pauses a Hu no són sempre mensurals; compareu f. 85,
facsímil pautat 1-2, 3-4 amb els compassos 7 i 14 de la transcripció. En el tenor les pauses
generalment estan bé.
En la iri:tpossibilitat de donar totes les versions dels motets, donem només les principals. Encara !'ideal seria donar la versió de cada Ms. per separat; per no engrossir massa
el volum, hem preferit fer-ho tal com ho donem, que, d'aJtra banda, resulta ben clar. Si
la clausula és coneguda, donem primer aquesta. Al damunt posem, generalment, per ordre
d'antiguitat, de baix a dalt, les diferents versions.
Quant a les versions que donem dels Mss. restants, cal fixar-se una vegada per
totes en el fet de la clausula. Ludwig, en el seu Repertorium, detalla el fet de les clausules del repertori de Notre-Dame, que trobem a W1 , Flo i W 2 únics Mss. coneguts fins
al present que hagin conservat les clausules musicals del repertori de París com hem ja
apuntat. En aquesta que comentem, el praecentor cantaría en finir les vespres d'una diada
solemne, el Benedicamus propi, i en haver acabat aquest mot, seguirien els cantors solistes
cantant amb polifonía el mot Domino a tres veus. El tenor ~ería potser refort;at i sostingut
per l'orgue o algun altre instrument. Donat que la clausula es troba igual amb variants
insignificants als tres Mss. citats, ens concretem a donar la de Flo, que, com les altres,
és fidelíssim:a. Cal dir una vegada per totes, que la música de les clausules que trobem
als Mss. susdits no varia quasi mica; és per aixó que generalment hem prescindit d'anotar
llurs variants. La clausula present és molt digna de remarcar, per tractar-se d'un Benedicamus Domino amb l'estil del n. 0 144 del present recull; per fer-ne un motet, hom va
adaptar nomes la música del mot Domino.
La versió de Flo és !'única que segueix integraJment el motet de la clausula. Quant al
text, és curiós que Ma s'avingui amb Hui escrigui [a]lta, no alpha com escriu Flo. Dreves
AH 20, 21, i Aubry, !ter hispanicum, tiratge a part, p. 7, havien llegit Ala; Ma escriu
ben clar [A]lta. Ma dóna poques vegades el tenor dels motets que reprodueix; el present
es queda sense copiar, malgrat l'haver deixat el pautat inferior sense omplir. El tenor
de Ma seria identic al de la clausula. Ma prescindeix dels dos compassos finals de la clausula, i per fer-ho, escurt;a el text i canta Omnium Domino en comptes de Benedicamus
Domino, com fa Flo. Ludwig remarca que la versió de Ma probablement seria només una
reducció de la versió a tres veus. W 2 presenta dos contrafacta d'aquest motet: el del
f. 182' amb text llatí i el del f . 234 amb text frances. Com hom pot veure, aquestes
versions s'avenen totalment amb la ver~ió origina] del duplum de la clausula i amb el
motet de Flo i Ma. Compas 10 de la p. 127 de la versió musical nostra, Flo escriu sol
longa en comptes de duplex longa, com escriu correctament al do del compas 6 de la
mateixa pagina. Ma escriu <<pacem adportanti>>; és miJlor la versió de Flo. E l text llatí
de Wa no resta tampoc prou clar. Flacius escriu seminavi al primer verset, tant en l'edició
de 1548, citada per Ludwig, com en la del 1754, que Ursprung es va dignar consultar
per nosaltres a Munic. No donem la canc;:ó de Gautier de Coincy de la B. N. de París
f. frt;. 22928, f. 158, repetida en els altres canc;:oners francesos esmentats, perque musicalment és la mateixa del motet que ara comentem; d'altra banda, l'edició del citat Auda
esta a 1' abast de tothom.

w:
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N. 0 84, ff. 85'-87.

Tr. i Mot. Sicut a prophetis
Tenor [Propter?].

1

Spiritu repletis.

MoTET IV. - Motet simple, a tres veus, també en estil de conductus per les veus
superiors. Text desconegut. Música coneguda només per Huelgas.

VERSIÓ MUSICAL.- El tenor sembla que procedeixi del verset d'un Gr. de cinque
modus, coro, per exemple, el Propter veritatem, Graduale RomamJ-m, p. 518, o el Propter
fratres meos, p. [r78], o del Prope est, p. 20. Aquest motet, com el del n. 0 82, prové, sens
dubte, del corpus antic del repertori hispanic fins ara desconegut. El tenor es repeteix
exactament dues vegades. Cal remarcar que el motet, des del compas zo al 38 repeteix
essencialment la mateixa melodía de la primera part, deixant les notes principals i variant-la bellament. Al triple, malgrat trobar compassos que repeteixen les notes essencials de la primera vegada, varia tant, que just recorda ja la primera part.
Triplum : f. 85' original, pautat 5
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Tenor : Sobra la cauda del podatus, donat que sempre han d'ésser cum perfectione;
ídem als scandici.

N.o 85, ff. 87-88. Mot. [266] Gaude, chorus omnium jidelium, 1 Rosa jragrans.
Tenor [Angel'les].
MoTET v.-Moteta dues veus. El tenor és emprat al verset de l'Alleluia del Dilluns
de Pasqua (Graduale, p. 207).

e
~

"

•

,¡ Ange.Jus D6.mi.m

,
descén

•

• ~'-ro • • •

. ••p•

di t. de coe _ lo; el. ae.cé - dens te..vol

1

vit lá - pi-dem,

MANUSCRITS. - No coneixem la clausula musical originaria d'aquest motet, cas
que aquella hagués existit. Tenim, pero, versions d'altres Mss. antics que fan arribar la
versió autentica que Hu talment desfigura i modernitza. Per a seguir l'evolució histórica
d'aquest motet calllegir Aubry, Cent Motets, III, p. 79, i principalment Ludwig, Repertorútm, I, r, pp. 221, 289, i 1, 2, 372, 400, etc. Encara Ludwig, Sammelbande der IMG,
v, rg2. La versió més antiga que coneixem és a dues veus, i la proporciona W, 4, 8g,
f. 252', amb el text frances [263] S'aucuns m'ont par lor envíe. Aquesta versió la trobem
encara al códex de Noailles, París, B. N. f. fry. r2615, n. 0 15, f. r8r'. Una altra fase del
rnotet arriba a Mo 5, rz8, f. 174', on el trobem a tres veus, servint-se del mateix motet
que hem vista W 2 i afegint el triple [264] ]'ai si bien mon .cuer assiz. El ~Is. perdut
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de Noblet de la Clayette, del qual servem només l'índex, als n .s 87-88 dóna també una
altra evolució del motet; és a tres veus, amb el motet igual als susdits i amb el Tr. [265]
P ovre secors ai encore recovré, que canta amb música diferent del triple esmentat de Mo.
Una tercera fase musical la trobem al mateix Mo, fascicle 3, motet 39, f. 71', que posa el
motet [266] Gaude, chorus i amb el triple Povre secors; és la mateixa versió que trobem
a Ba, n .o 36. Tan conegut seria aquest motet, que adhuc va assenyalat amb un altre
Triplum [267] Gaude, chorus de nostra leticia, al tractat teoric de música figurada del
s. XIII, que es troba al Ms. latín 8r2 de la B. N. de París, procedent de Saint-Victor.
Aquest tractat fou publicat per Cóussemaker, en la seva Histoire de l'Harmonie au moyen
áge, document vr, p. 282. L'autor anonim d'aquest tractat diu : <<Sextus modus procedit
ex omnibus brevibus et semibrevibus, ut hie>>; i aquí posa l'íncipit d'aquest triplum. Es
copiava també a Besans;on, si bé no sabem amb quin triple. A dues veus es coneix la
versió de París, Arsenal 35IJ-r8 (Ars. B), n .0 9·
Aquest motet [266] és un exemple molt conegut pels teorics medievals, que el presentaven com a exemple de II modus; així, la <<Discantus positio vulgaris>> (Coussemaker,
Scriptores, I, p. 96) escriu : «ltem secundi modi tenor aliquando cum moteto convenit in
notis, sicut hic in parte : In omni fratre tuo sum et Gaude chorus omnium>>, sense afegir la
música. També Petrus Picardus, en la seva <<Musica mensurabilis>> (Coussemaker, Scriptores,
1, p. 137), parlant que la longa imperfecta només mesura dos temps, posa el cas <<si longam
sola brevis antecedit, licet ipsam longam sola brevis sequatur, vel due, vel tres, vel piures,
ut hic patet>>, i cita el Gaude chorus, sense anotar la música. Encara l'a11onim 2 <<Tractatus
de discantU>> (Coussemaker, r, p. 30J) cita un Gaude chorus amb tonada diferent de la
nostra, com exemple de II modus. El triplum [265], el recorda l'<<Ars cantus mensurabilis>>,
de Franco (Coussemaker, r, p. I2J).
EDICIONS. - Text : El Mot. [266] <<Gaude>> a Mone, II, 131; Chevalier 6722. El
Tr. <<Povre secors>> a Stimming, n .0 r8, p. 23 i S . Text [263] <<Aucun = S'aucuns>> en w2 i
[264] <<J'ai si bien» Raynaud, Recueil des M otets 1, n.o 84, p. nr; veure encara Stimming,
p . IJ2. Música: Coussemaker, L'Art Harmonique, n .0 9· dóna la versió de Montpeller, fase. 3,
n.o 39· f. JI', que no transcriu sempre com cal. Coussemaker transcriu malament les semibreus, les conjunctmes, les finals de frase i el tenor. En el cas de dues semibreus seguides,
ell transcrivia la segona amb doble valor de !'anterior, cosa que desgraciava en molt la finor
de la melodía i la del conjunt. Les finals de frase les transcrivia com a longa en comptes
de brevis, perque seguía fidelment el Ms. que ací copia equiv<?cadament longa en comptes
de brevis, tractant-se d'un segon modus. El tenor, no sempre notat com cal en Mo, el
transcrivia amb primer modus en comptes de segon, tal com exigía la pes;a. Aubry, Cent
M otets, n.o 36, havia publicat la versió de Bamberg igual que aquesta . de Mo. La versió
d' Aubry és com cal, si prescindim del cas de les semibreus en les quals seguía el criteri de
Coussemaker, exposat suara. Ludwig ens fa fixar com la versió de Ba és la més autentica,
donat que el triplum s'avé del tot amb el citat per Franco, l. c. W. Niemann, Ober die
abweichende Bedeutung der Ligaturen in der M ensuraltheorie der Zeit vor ] ohannes de
Garlandia (rgo2), pp. 144 i ss., transcriu aquest motet amb la versió de Mo, que reprodueix amb la notació de !'original i dóna la transcripció esmentada de Coussemaker i
n'afegeix una altra de propia, en la qual transcriu bé les dues semibreus seguides del
triple, pero s'equivoca en la transcripció del tenor, que el fa de primer modus, i no
transcriu bé les semibreus del motet, les finals de frase, etc. Wooldridge, Oxford History
of Music (rgor), I, p. 373, dóna la versió de Mo, f. JI', on transcriu bé el tenor amb
segon modus; en canvi, segueix a Coussemaker quant a les conjunctures, quant a les se-
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mibreus seguides, finals de frase, etc. Aubry, Cent Motets, m, pi. v, reprodueix el fragment
final de la versi6 de 1'Arsenal.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Aquest Ms. presenta una versi6 que comparada ambles
altres, resulta totalment desfigurada. Acabem de veure com tots els Mss. i els teórics vells
que citen aquest motet, el presenten com a model de segon modus; !!u. en canvi, el dóna
ja amb ritme binari i prescindeix de la teoría modal estricta, bo i servant integralment la
melodía del motet i la del tenor. Es veu ciar que el copista de Hu va ten ir davant seu
un model a tres veus. El copista del text - potser era diferent del copista de la música - va deixar dos pautats per a cada ratlla de text. En venir el copista de la música,
canviaria de criteri i cercaría de modernitzar aquest motet tan conegut aquells dies. En
haver-ho provat, es trobaria que no podía encabir-hi bé cap tríplum. En trobar-se ja amb
els pautats marcats, escriuria el motet al pautat del triple i restaría en blanc el pautat
propi del motet. És el mateix cas que trobarem al motet xv del nostre recull. Que pretenia el músic quan s'atrevia a retocar aquests motets tan generalitzats i consagrats fins
aquell temps? El músic no fa aquí com en altres motets, on només canvia el tenor i retoca una mica les veus superiors; en el present cas, el compositor va deixar íntegra la
part melódica del motet i la del tenor; el compositor va intentar solament el canviar-lo
de ritme. Es veu ciar que el col·lector de Hu no estimava el segon modus; cal només
fixar-se en el fet que en tal bell rengle de composicions com d6na en el seu recull, presenta només un motet anotat amb modus segon. El compositor castella potser va intentar primer transcriure'l en primer modus; no cantant-li bonic les melodies, i comen~t aquells dies a introduir-se ja el ritme binari, va acabar per refusar aquí el ritme
modal-ternari i va adoptar de ple el compas binari. Llavors es va trobar, encara, que no
sabia com anotar exactament aquest ritme en el present cas; la brevis de la versió antiga
d'aquest motet ellla deixava coro a longa; en canvi, la longa l'anotava com a dues breus.
Es per aquesta indecisió que la versió de Hu es presentava una mica desconcertant al
comens:ament. Per tal de seguir exactament 1' original, hem deixat les dues breus unisonals sempre com a dues negres, i no amb una blanca, equivalencia de la longa, com en
l'execució podra seguir-se en més o menys. Malgrat tot, transcrit així aquest motet,
ningú no podra negar que tingui certa gracia i resulti fors:a air6s.
Motet : Compas 10, el re mi no calia que dugués cap cauda a !'original; 18-rg, les
pliques de !'original no tenen ací cap significat de plica; 34· la plica del si aquí no significa res; 39, la binaria sol la es presenta quasi com si anés amb l'opposita proprietas
com al compas 19 : binaria amb semibreus en comptes de breus; 45 és l'únic compás del
motet que duu més de dues síHabes.
Tenor : Com hem vist al motet, al tenor es posen també dues breus seguides a
l'uníson, en comptes d'escriure una longa. Alguns dels podati s'anoten amb plica final,
sense cap significat de plica.
Quant a les restants versions que donem, cal tenir en compte que Noailles i W1
són per ara les versions més antigues. És per ~o que Ludwig parlant del motet Gaude
chorus de Montpeller remarca que, donat el cas que no existeixi cap huid entre els Mss.
que conserven aquest motet, la primera versió fou ja amb text frances. En aquest cas,
dones, el motet llati de Mo i Ba seria només un contrafactum de la versió francesa. En
canvi, l'Aubry, Cent Motets, III, 79, suposa que el primer estadi d'aquest motet es troba
en la versió llatina «Gaude chorus)> del Ms. 3518 de !'Arsenal de París (París B) i que el
segon estadi seria ja la versió de Noailles i de W,. La versi6 de Mo, f. 174', que donem,
també era inédita fins ara. La de Mo, f. 71', era l'única versió publicada fins al present.
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N. 0 86, ff. 88-88'. Tr. i Mot. [952] Veni uena ueme,
Tenor [Et in fines].

1

Vite uia.

MoTET VI. Motet simple, a tres veus. El tenor Et it~ fines, que classifiquen els
altres Mss., Ludwig l'assenyala com de M 66*. Aquest tenor, quant al text, no hem pogut
aclarir d'on procedeix; segurament es tracta d'un verset al·leluiatic de la missa que avui
ja no es canta dins de la litúrgia. La melodía d'aquest verset seria igual a la de 1' Al·leluia «'1 Domine, in virtute tua laetabitur rex
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salutare tuum exultabit>>, de la Dominica v post Pentecosten : Liber Gradualis, p. 306; Graduale Romanum, p. 283. Amb t onada així la servem encara a l'Al·leluia <<Magnificat anima
mea>>, de la p. [168] del Graduale, la qual és una adaptació melódica coro contrafactum
de !'anterior. Aquest tenor <<Et super» es troba cinc vegades a Mo i només una aBa.
MANUSCRITS. - P er sort nostra coneixem la font musical d'aquest motet; la
proporciona el Ms. de Saint-Victor, París B. N. f. latin 15139, f. 291, clausula n. 0 25,
a dues veus. Aixo ens permet de seguir amb certesa l'evolució de la composició present.
Primerament el trobem a Ma, f. 133, amb el text Veni 1~ena uenie, a dues veus. Aquí,
tant la veu del motet com la del tenor corresponen exactament a la música de la clausula esmentada. Cf., també, Munic, St.-B. lat. 16444, n. 0 13. Igual aMa, pero afegint-hi un
triple que canta el mateix text en forma de conductus, el trobem a Hu. Amb música
igual a Ma, pero ja amb el text frances, [544] Amor qi tant m' a grevé, el trobem a W, 4, 23,
f. 223'. Encara trobem un altre contrafactum de la versió d~ Ma amb un altre text llati,
[546] Verbum pater genuit, ambla música a la tercera baixa, a W 2 2, 72, f. 186', i Munic,
St.-B. lat. 16444, n. 0 12. Avenint-se amb aquesta, ve ara Mo 5, 124, f. 170', i dóna una
versió nova a tres, amb el motet Amors qui tant, de W, i afegint-hi el triple [545] Desconfortés ai esté longuement. Oxford, Bodl. Douce 308, n.o 19, copia només el text del motet.
Ludwig dóna detalls exactes sobre aquestes versions, l. c., I, 1, 194, 210; I, 2, 371, etc.
Ens trobem, dones, que la versió de Hu és !'única que dóna el motet <<Veni uena
uenie>>, a tres veus, que Ma havia estat l'únic en servar-lo · a dues. Tinguem present
aquest fet que assenyala bé la relació entre el fons del repertori de motets de Hu amb
el de Ma. Hu afegeix, a més, un triple desconegut. Així coro Mo i Ba sovint afegeixen
un triple amb text nou i melodía més moguda, que canta amb sise modus, Hu, quan
l'afegeix, mai no hi ajunta text nou. Els triples afegits a Hu sempre canten avenint-se
amb el modus del motet preexistent, cantant ambdues veus amb l'estil de conductus.
Emcw~s.- Text : «Verbum paten> a Flacius, n.o 62; AH 49, 216; Chevalier 41464.
<<Amors qi tanb> i «Desconfortés>> a Raynaud, n. 0 8o, I, 107 i s. El «Veni uena uenie&,
és encara inedit. Música : Aubry, Cent Motets, m, pl. 4, amb el facsímil de la clausula
de Saint-Víctor.
VERSró DE HuELGAS.- Per tal de donar una idea exacta d'aquest motet, ofrenem
les diferents versions conegudes, comenc;;ant per la clausula i seguint per Ma, W 1 i Mo.
Hom podra així donar-se compte coro Hu arriba ara bcn fidel si exceptuem el tenor,
compassos 24-27, on, per continuar amb el ritme de primer modus desfa les notes amb
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una longa i dues semibreus. Així mateix, el fet de presentar-se canviat aquest tenor en
els compassos 28-30, fa que les veus superiors no segueixin tampoc el moviment propi
que trobem a la clausula i versions restants. L'octonaria del compas 30 - amb fuses que de primer antuvi fereix la vista, no pot transcriure's d'altra manera, si volem servar
la grafía de les notes de Hu; amb el retard i el r.-., queda, no obstant, ben dissimulada.
Per servar la simetría del conjunt, la deixem com a una floritura dels cants medievals.
Ma no es pot llegir integralmcnt, pero es veu ciar que s'avé en tot amb la clausula;
només Ma presenta el motet una mica més ornat que el dúplum de la clausula original.
Es curiós que també W9 doni el motet més ornat que la clausula, avenint-se en aquest
punt amb Ma. No es presenta pas sovint el cas d'una versió de motet amb tessitura així
canviada coro a W1 , .f. r86', i Mo. Cal tenir en compte aquest tenor que es repeteix tres vegades; la primera i segona es divideix en vuit períodes, la tercera només en
tres. La primera vegada canta amb ritme de cinque modus; la segona, amb ritme de
primer, i la tercera, amb ritme de sise al primer període, en la versió primitiva; al segon
amb ritme de cinque, i finalment amb ritme de primer.
Triplum : Compas 5, la ternaria fa mi re, a !'original duu caudes afegides posteriorment. Cal remarcar que l'opposita proprietas al costat d'un podatus quadrat com
formant dues semibreus, en aquest motet alterna amb la binaria formada de dues semibreus, a les quals s'afegeix l'opposita proprietas; r8 la forma obliqua amb plica no la
considerem com a plicada; ídem al 26, amb binaria obliqua i plica ascendent, que no la
prenem tampoc per plica. Al compas 24 del triple de Mo, al mot bele, el Ms. duu només
una brevis; per cantar-lo millor, Ludwig admet que hom podría anotar-lo amb dues semibreus.
Motet : Compas 5, binaria re do obliqua, amb plica descendent, que no la considerem com a plica; ídem als compassos 8, II, r8 i 19. Per guardar fidelment la versió
del Ms. hem deixat amb 3/4 els compassos r6 i 28; aquest compas continua amb 6/4 a la
clausula i als Mss. de Ma i W1 , f. 223'. Al compas 30, el Ms. es presenta amb una brevis
eixamplada fins a una octonaria, que per servar la simetría del conjunt deixem així mateix amb fuses, malgrat que !'original no sigui ací prou correcte. Es també curiós que
mentre Ma i W1 , f. 223', serven en tot la clausula, W1 , f. r86', i Mo allarguen el compas
darrer; Hu segueix aquests darrers, si bé diferentment.
Tenor : Compassos 24-28, Hu bo i dient les mateixes notes del tenor de la clausula, canta també correctament amb longa i dues semibreus en lloc d'una breu, mentre
que el tenor original seguía amb sise modus; en canvi, Hu no és correcte des del compas
28 al final.

N.o 87, ff. 8g-go. Tr. i Mot. Mundi dolens de iactura
Tenor.

1

Patris miseracio.

MoTET VII. Motet simple, a tres veus. Text i mus1ca desconeguts. Tampoc no
hem pogut identificar el tenor. Aquest es repeteix dues vegades : la segona comen93al compas 22 i segueix igual fins al 34; després ja canvia del tot. El present motet no
pertany pas al repertori antic, ni sabem si es va ja escriure a tres veus originariament.
Es una dissort per nosaltres de no saber exactament si aquests motcts simples a tres
veus que coneixem només per Hu, tingueren o no precedents en la península. En el
present recull els mot~ts 8, 14 i r6 són els únics que es troben únicament en reculls
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hispanics deis quals coneixem la clausula primitiva de París, que fou llur font musical.
Cal recordar, també, que els motets reproduits en aquest volum que es coneixen només
pels Mss. de Mo i Ba com a Mss. més antics, els deixem sense clausula, pel fet d'ésseinos desconeguda, si és que ella havia existit.
VERSIÓ MUSICAL. Hem vist com Hu és prodig en pliques; en el present motet
encara abunden més; així mateix hi abunden en extrem les breus descompostes en dues
o tres notes. Per la bona marxa del motet i per servar la fidelitat en la transcripció, des
del compas 36 fins al final ho transcrivim amb 9/4, que hauria pogut també ésser amb
3/4 + 6/4· Aquest fet d'introduir en el tenor una longa simplex entremig de pauses, no
abunda pas en el repertori classic de motets.
Triplum : És curiós el fa ~ del compas 3, que es repeteix al r6. És per aquest
fet que nosaltres l'hem afegit en els casos similars, unes vegades com a hipotetic,
altres com a segur, seguint el Ms. que el presenta la primera vegada potser per dissimular
la quinta disminuida (cas d'ésser-hi el ~) sense tercera; i a la segona vegada, per fer
d'una tercera menor, una tercera major. Compas 25, sol longa, corregit com cal en sol
brevis; 28, ternaria fa mi re, duu la cauda ascendent, únic cas en tota la pe<;a, malgrat
d'haver-hi tantes ternaries així; no seria estrany que ella hagués estat afegida posteriorment.
M otet : Compas 2, l' obliqua re si, plicada sine proprietate, en comptes de cum
proprietate; 7, la plica ascendent del sol la considerem com a plica ascendent de tercera
i no de segona, pel bon cant de la melodía. La plica ascendent, com la descendent, pot
pujar o baixar de segona o de tercera, segons les circumstancies, malgrat que els teórics
no en resin mot sobre el particular. És un fet que l'hem pogut comprovar coHacionant
diferents Mss. El Prof. Ludwig, ja en 1928, ens va assegurar que ell també ho havia ben
remarcat; 13, la binaria la si, encara que sigui plicada, no la considerem com a tal; el si
de la nostra transcripció ha d'ésser amb nota més grossa. El do longa fou corregida
com cal en brevis; r8, sol longa corregida correctament en brevis; 32, la ternaria la fa
sol, equivocadament, sense la proprietas; 40, la clivis mi do, plica sense cap raó.

Tenor : Sovint duu un torculus o una altra ternaria sine perfectione, en comptes
d'anar cum perfectione; f. 89', pautat 7, el tenor repetía dues ternaries ja escrites a la
pagina anterior i el copista mateix va esmenar aquest lapsus. Compas 15, segons els llocs
paraHels, hauria de cantar la la sol, com al compas 13, que hem corregit així.

N.o 88, ff. go-go'. Mot. [376a] Mulier misterio 1 Sterilis, 1 Mire jit.
Tenor M ulierum.
MoTET VIII. Moteta dues veus. Text i música desconeguts. La melodía del tenor
prové de la M 29, segons la classificació de Ludwig. Aubry i Gastoué, Recherches sur les
'Tenors' latins, pp. 12 i 20, !'identifiquen amb el verset aHeluiatic «lnter natos mulierum
non surrexit maior Johanne Baptista¡>, deis Mss. antics. Encara avui podem veure insinuat el tema melódic aquest en 1' AI-leluia <<In conspectu Angelorum>> del Líber Gradualis, p. [77], de la missa votiva d' Angelis. Per donar-ne una idea més exacta preferim
copiar del Graduale Sarisburiense, reprodult en facsímil i estudiat per W. H. Frere en
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The Plainsong and M ediaeval M usic Society, London, 1894, plate m, reproducció de Bodl.
MS. Rawl. Liturg. d 3:
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MANUSCRITS. - Ludwig, Repertorium, p. 83, cita una clausula a dues veus sobre
aquest tenor, sense poder-la assenyalar com a font musical de cap motet determinat.
Ara, amb el recull de Huelgas, trobem que aquesta clausula va servir de font musical
del present motet. La trobem a Flo, f. r64, i és la clausula n .0 146 d'aquest códex.
VERSIÓ DE HUELGAS. - Conjuntament amb el motet de Hu transcrivim la clausula susdita de Flo. Ella testimonia prou que el nostre motet pertany al vell rcpertori.
El motet de Hu segueix fidelment la clausula amb variants melodiques insignificants,
fins al compas 31. Des d'ací, per tal de deixar la cauda final de la clausula, ja se n'allunya quasi per complet. El duplum deis compassos 21-22 que manquen a Flo, els suplirn
amb el motet de Hu. Hu, bo i servant el mateix tenor de Flo fins al compas esmentat,
en canvia alguna nota per tal d'enquadrar-hi bé la música del motet. El fet del compas 12, on Hu canvia la brevis re amb pausa, ens aclareix 90 que passa en altres motets
- !'anterior per exemple - amb composicions així.
Motet : Compas ro, a !'original, la pausa quasi no és llegible; II, 1" =' característica
de Hu; rg i 21, ., ="' ; 23, do longa corregida bé en brevis.
Tenor : El Ms. el copia íntegre. Com deiem a !'anterior, algunes ternaries o binaríes van sine perfectione, malgrat haver-la de dur.

N.o 89, ff. go'-gz.

Tr. i Mot. [532] Agmina milicie
Tenor Agmina.

1

Celestis.

Motet simple, a tres veus. La música d'aquest motet prové de la clausula n.o 40 de Saint-Victor, París, B. N. f. lat. 15139, f. 292', com va remarcar Ludwig,
Repertorium, I, r, 151. No tenen raó Aubry i Gastoué, Recherches sur les 'Tenors' latins ... ,
p. 14, n. 0 XCVI, en voler fer provenir aquest tenor que ells conegueren només per Mo i
Ba, del responsori «Virgo flagellatun> de la diada de Santa Caterina, Processionale Monasticum, p. 214, malgrat que les notes deis mots agmina laudes s'avinguin una mica al
comen9ament amb les del tenor present. Segons va demostrar Ludwig, Repertoriu:m, IOJ,
aquest tenor ve de 1' AJ.leluia <<Corpus beatae virginis et martyris>> que dóna a coneixer
St. V., f. 286', i que no hem trobat al repertori gregoria de la litúrgia actual.
El text és de Philippe de Greve, des del r2r8 canciller de l'Església de París i mort
en 1236. És un deis rars motets deis quals coneixem !'autor del text llatí. Aquest motet
fou un deis més celebrats al segle XIII i comen9ament del XIV. Ludwig en va parla1 amplament en el seu Repertorium, 1, pp. 107, 176, 242; 261 etc. J. B. Beck, Die Melodien
der Trottbadours (1908), pp. 65 i ss., en parlava en detall, valent-se deis materials i de
les troballes de Ludwig. També Aubry, Cent Motets, m, 63, n'havia ja parlat, si bé sumariament. Fa poc, F. Gennrich, Zeitschrift für MW (1929). XI, pp. 28I i SS., resumía,
amb molta de tra~, les
, dades de Ludwig.
MoTET IX.
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MANUSCRITS. - Per tal de situar bé la versió de Hu, val la pena de recordar ací
breument l'evolució d'aquest motet. El mateix Ms. de Sant Víctor, que dóna la clausula musical d'aquest motet, al f. 258 la presenta en forma de motet, també a dues
veus, prenent el duplum de la clausula com a melodia del motet i encabint-hi el text
Agmina, citat suara. Londres, B. M. Egerton, 274, f. 45, dóna una versió a dues veus
amb el text i música igual a Sant Víctor, que el titula <<De sancta Katerinall. Les variants
musicals no tenen importancia, i per <;o ni cal retreure-les ací. Segueix Florencia, Bibl.
Laurenziana pluteus, 29, I, f. 396', que el presenta a tres veus; el motet de St. V. hi fa
de triple, el motct, en canvi, hi és nou, i ambdues veus canten amb l'estil de conductus.
W, r, r, f. I23 el dóna també amb partitura, com Flo i Hu; W 2 , pero, retorna la. melodia del
duplum de Sant Víctor al motet, i la melodía de la part motet de Flo la posa com a triple.
La resta s'avé - text i música - amb Flo. Londres, B. M. Egerton 26r5, f. 91, dóna
una versió amb text i música igual a Wa. És així que trobem Hu amb la música del
motet i triple avenint-se amb la versió de Flo. si bé Hu el presenta a la quarta baixa.
El Ms. de Ba, .n.0 6, el presenta amb un triple nou, [533] Agmina milicie candencia, i
amb el motet que pren la melodía del duplum de la cHmsula original de Sant Víctor.
Encara trobem que el Ms. de París, Bibl. de 1'Arsenal 6361, n. • 28-29, dóna el text
del motet [535] Quant froidttre trait a fin i el text del triple [536] De la 1,oirge Katerine
chantera; aquests textos són copia del recull de motets del Manuscrit La Clayette, avui
perdut, i el qual contenía també la música. Aquesta m~sica seria exactament com la
de Ba, segons declarava Ludwig i com ho corrobora Gennricb. En l'evolució d'aquest
motet trobem que ara ve de bell nou W 2, f. r34, i el dóna també amb el contrafactum
frances [535] Quant froidure trait a fin, a tres, seguint exactament la música del foli I23
del mateix Ms. que suara comentavem. Encara París, B. N. f. fr<;. 844, f. I99· dóna
la melodía del duplum de la clausula primitiva com can<;ó trobadoresca, amb el text
proven<;al [537] L'altr'ier cuidai aber dmda, d'autor anonim.
EDICIONS. - Text : «Agmina milicie» AH 21, 195; Chevalier 728. Música : Aubry
0
n. 6 de Ba; J. Wolf, Handbuch der Notationskunde I, 2r8 i s., reprodueix i transcriu un
fragment de la part motet i del tenor de Ba i del Br. Mus. Egerton; Gennrich, l. c.,
dóna la transcripció deis diferents Mss., inclús la versió de Hu, que ell va fotocopiar a la
Sorbonne de París de les fotocopies de Silos enviades a l'Aubry.
VERSIÓ DE HuELGAS. - La publicació de Gennrich ens cstalvia d'encabir ací
totes les altres versions, segons era l'intent nostre abans de. rebre la Zeitschrift esmentada. Per tal de donar idea de la posició del nostre motet entremig de les versions
deis restants Mss., donem la versió genuina de la clausula de Sant Víctor i alhora la del
motet, musicalment igual a la clausula; encara la versió de Flo, que tanta semblan<;a
duu amb Hu. Remarcavem suara, que Hu s'avé amb la versió de Flo, quant a la
música i quant a la disposició de la melodia del motet i del triple. Remarcavem, també, que Hu presenta aquest motet una quarta més baixa. Aquesta tessitura és més
propia per a homes que la tessitura de la clausula que mantenen tots els Mss. restants. És que aquest motet era cantat a Las Huelgas per veus d'home i no per veus
blanques? Hu, com sempre, és pródig en pliques.
Triplttfn : Compas r5, segon si longa en comptes de brevis; I9, segon do brevis
en comptes de longa; 27, si brevis en comptes de longa i do segon longa en comptes
de brevis; 29, segon do, el custos duu mi; 39, el darrer mi resta massa petit a la nostra
edició, no és plica; 46 i 48, manca la pausa; 6r, Ms. re en comptes de do.
Motet : Compas 8 manca la pausa; r4. segon re longa en comptes de brevis;

a
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rs, la si brevis longa en comptes de longa brevis;

35, l'opposita proprietas del mi re,
quasi iHegible; 48, manca la pausa.
Tenor : Huelgas és l'únic Ms . que es pren la llibertat de desglossar el tenor primitiu,
anotant longa brevis, longa brevis, longa, en comptes de tres ligatae i duo simplices.
Hu, dones, el fa de primer modus en comptcs de cinque, com era originariament. El
copista de Hu va deixar de copiar-lo des del compás rg fins al final. Nosaltres ens
hem limitat a copiar la resta del tenor de la clausula, seguint el ritme inicial de Hu.
Hu modernitza sovint els tenors, adés canviant-los el ritme, adés retocant les mateixes
notes. En el cas present, no ens atreviríem a bescantar tant del copista. Aquest motet
amb el tenor així, canvia radicalment de to, s'allunya de l'encarcarament del tenor primitiu i tot ell pren volada i joia rejovenida. Tinguem en compte, pero, que aquest desnaturalitzar el repertori antic dels vells motets amb l'intent de modernitzar-los, no és
pas obra típica de l'escola hispánica, sinó més aviat l'obra isolada d'un compositor, potser del mateix copista del Códex de les Huelgas.

N.o 90, ff. 92-93.

Mot. [322] Non horphanum te deseram,

1

Set efferam.

Tenor (sense copiar).
MoTET
xat pel tenor.
gaudebit» (de
AH eluia <<Non

x. Motet a dues veus; va restar lliure l'espai que el copista 1i havia deiSegons veiem pels altres Mss., el tenor havia de provenir del mot «Et
M 24) del verset al·leluiatic de la Dominica infra Octavam Ascensionis:
vos relinquam orphanos : vado, et venio ad vos,

del Liber Gradualis, 26r; Graduale, 245. Nosaltres havem mirat d'aplicax·-hi aquest
tenor, amb exit negatiu, pel fet que Hu presenta el motet tan retocat de ritme, que no
és possible de servar el tenor original, com veurem més aval! detalladament. De tenir
només la versió de Hu, no hauríem pogut fcr-nos carrec del motet prirnitiu; ara, donat
que servem les diferents versions, podem tra.yar-ne la gama de la seva evolució.
MANuSCRITS. - De moment assenyalem la clausula que fou la font musical del
motet; aquesta es troba a Flo, f. 174', Et gaudebit, n. 0 5, que és la clausula n. 0 246 de
Flo. La primera versió d'aquesta música com a motet, la presenta Flo, f. 405, musicalment igual a la clausula i amb el text de Hu. També a dues veus i amb poques
variants de la versió de Flo, el tenim a W 2 2, 43, f. 174'. La segona fase coro a motet,
la presenta Mo 3, 42, f. 75', ja a tres veus i amb el triple [323] Quant florist. Igual a
aquesta versió, la dóna Ba, n. 0 67. Era igual a la versió de Ba, la que donava la collecció de Besan.yon, avui perduda i coneguda només pel n.o 20 de la taula dels incipit,
servada a Besan.yon, 716, descrita pcr Ludwig, Die .QueUen der Motetten, a 1' Archiv für
MW, p. 200, Sonderdruck, p. 16. Una versió a tres veus posterior 1' ofereix Mo 5, 135,
f. 183', musicalment igual a les esmentades, amb el motet [324] El mois de mai i amb
el triple [323] Quant florist. Ludwig, Repertorium, I, 1, go i s., II4, II8 i s.; I, 2, 373, 401,
etc., parla d'aquestes versions, que en part assenyalava Aubry, Cent Motets, m, 94 i s.
EDICIONS. - Text : «Non orphanum» a Flacius, n. 0 56; Chevalier 12132. «Quant floBiblioteca de Catalllllya
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risb, a Raynaud, 1, n. 0 24, p. 39, i a Stimming, Die altfranzosischen Motette, n. 0 40, p. 57;
illl mois de mai», Raynaud, I, n. 0 91, p. rr9. Música : Aubry, l. c., n. 0 67.
VERSIÓ DE HuELGAS.- Huelgas dóna solament el motet i deixa la tenura sense escriure. El col·lector de Hu va retocar tant la música d'aquest motet, que després, en
voler adaptar-hi el tenor tradicional <<Et gaudebit», aquest no se li va prestar. És per
~o que el pautat destinat al tenor el va deixar per omplir. El copista tenia davant
seu una versió primitiva a dues veus, com la de Flo i W:· Per fer-nos ca.rrec de quina
manera el copista corregía !'original, cal només fixar-se en els següents detalls : Aquest
motet comen~ava seguint la clausula de Flo amb fa longa seguida de fa longa plicada.
El copista primer l'havia escrit bé, i va esborrar la cua dreta de la plica. Aixó feia que
el compas primer resultés ja més curt que el de la versió autentica i que el tenor no
pogués doblegar-s'hi en els cinc compassos primers. Al compas 8 l'escur~ava de bell nou,
i a cada compas encabia dos compassos de la versió original. El mateix feia als compassos
r2-r3, on n'encabia tres de !'original. Des del compas 2I fins al24, adoptava el modus rítmic
tercer en comptes del modus cinque alternat amb el primer, com feien les versions primitives i la mateixa clausula. Repetía el mateix als compassos 27-39, en els quals les versions
autentiques alternaven encara el modus cinque amb el primer. Als 42-43 i 48-54 repetía
també el cas, malgrat que els restants Mss. seguien amb el ritme de VI, I i v. En canvi,
el copista conservava com cal els passatges on !'original donava el modus primer. És que
el copista no estimava aquestes barreges de modus? És potser més aviat que el copista
volia introduir així de mica en mica el compas binari que trobem en els motets v i xv?
Hom no pot negar que !'alternancia de ritme ternari amb primer modus i ritme de
binari dóna una grossa novetat per aquells dies. En canvi, el col·lector deixava el mot
1.1Gaudebib> del final, que cantés amb cinque i primer ~odus, com a les versions velles.
Compas 6, primer fa sembla que originariament era longa, i fou equivocadament
corregida en brevis. No es veu dar si el mateix feia al re del compas r2; 29, manca la
pausa; sembla que també manca al 39; 46, do longa en comptes de brevis; 47. si brevis en comptes de longa; 62, fa longa corregida com cal en brevis.

N. 0 91, ff. 93-93'. Surrexit de tumulo

1

Fulgens plus quam stella.

Conductus a dues veus. Música i text desconeguts fins . ara. Hu presenta aquest
conductus amb notació mensural-modal ben conseqüent. Es dels pocs conductus a veus
que tenim anotats així. Aquesta composició demostra com el copista de Hu tenia
davant seu una rica coHecció de polifonía anotada segons totes les exigencies paleografiques de la notació mensural-modal. Aquesta col·lecció- o potser coHeccions - contenien una serie de motets i de conductus amb la versió autentica i primitiva de les
peces. El fet que tan sovint se'ns presentin motets desfigurats, és segurament obra exclusiva del copista poc escrupulós a respectar el repertori classic i desitjós de retocar
i modernitzar segons el gust propi, ~o que tothom havia respectat fins aquells dies.
El present conductus musicalment és d'una claredat corprenedora; en ambdues
estrofes el can tus prius factus del tenor, al tercer vers, es repeteix la melodía del prime1,
com !'i volgués recordar un rondeau o bé un virolai amb la coda final, a manera d'un
refrany lliure. Hi és ben característica la cauda final després de cada verset; és, peró,
més xocant aquesta insistencia del compositor a fer cantar les veus amb series de quintes
paral·leles, com si es tractés d'un exemple de l'organum incipient.
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N.o 92, f. 94·

Tr. [6o7a] Splendidus regís t[hr]onus solaris.
Mot. [6o7b] Leo, bos et aquila regalis.
Tenor [Kyrie].

MoTET XI. Doble motet, a tres veus. Text desconegut fins al present. La melodía del tenor és emprada al Líber Gradualis, 11. 0 ro; Graduale Ron~attum, n. 0 xu, Kyrie
Pater cuneta.

• •
K y. ri. e

• e. lé • i . son.

Així com Montpeller conté set tenors emprats a,ls tropus de Kyrie, i Ba sois dos, Hu
només ofrena el present cas. Entre els onze. motets primers del recull de Hu, aquest és
l'únic que es presenta coma doble motet amb text diferent a cada veu.
MANUSCRITS.- El Ms. de Mo dóna un motet amb aquest Kyrie a la quarta inferior
al f. 123', que no té res a veure amb el nostre; en canvi, Ba posa aquest Kyrie coma tenor
del motet n. 0 85 amb el Tr. O miranda Dei karitas i el l\Iot. Salve, mater salutífera, on
les veus superiors fonamentalment duen música semblant a la nostra. Val a dir que a
Ba les veus arriben canviades; ~o que a Hu és el motet, allí és el triple; ~o que a Hu
és el triple, allí és el motet. Així mateix, Munic lat. 5539, f. 75, duu el motet Satue,
mater satutifera, que musicalment s'avé també amb el motet de Ba esmentat. Posat aixo,
ens trobem que el motet de Hu és només un contrafactum del deBa; tal com arriba a
Hu, no sembla pas probable que el motet de Ba sigui un contrafactum del de Hu. Cal,
pero, remarcar que la part del motet, com la del triple, a Hu van for~a retocades; principalment el motet, per mor d'encabir-hi el text que a Hu és més llarg, hom hi alterna
el modus sise amb el primer; en canvi, a Ba, ambdues veus canten de dalt a baix amb
primer modus.
VERSIÓ MusicAL.- Malgrat els creuaments de veus, el motet, generalment, canta
amb tessitura més elevada que el triple; ho deixem respcctant !'original de Hu.
Triplum : Compas r, la binaria fa mi actualment presenta il·legible l'opposita proprietas que scgurament duia el Ms. original, com duen les restants binaries i conjunctures; 7, el primer do hauria d'ésser re, segons la repetició del compas 15, on sona molt
millor amb re. El si de les cadences el deixem a posta sense P, encara que sembli que
el tenor el reclama.
Motet : Compas 4, el segon sol longa fou corregit conforme en brevis; 7, ambdós sol primerament eren longues i el copista va corregir-los rectament en brevis. Aquest
cas és molt important, per assenyalar com el copista coneixia bé la notació mensura!;
és el mateix cas dels compassos rz i 15, on trobem excepcionalment també aquest passatge amb sise modus entremig del ritme de primer.

N.0 93, f. 94'.

Es a dues veus. Ens trobem davant un altre motet conegut arreu al
i que Hu el dóna només parcialment, i al qual posa un tenor retocat ad libi-

M OTET XII.

segle

XIII

Mot. (3r7] O quam sancta quam benigna.
Tenor [Et gaudebit].
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tum. Donat que el tenor original prové del verset al·leluiatic <<Non vos relinquam orphanos>>, que hem reprodu!t al motet n. 0 ro, i que coneixem també la clausula musical font
d'aquest motet, podem reconstituir bé la seva evolució histórica.
MANUSCRITS. - Ludwig el va estudiar primer a Sammelbande der Internatiot~alen
Musikgesellschaft, (1905-06), vn, pp. 521, 525 i s. Aubry, Cent Motets, m, pp. 97 i s.,
resumía les dades de Ludwig. En el seu Repertorium, I, r, pp. 82, n6, 136, 194, 199, i
encara en el 1, 2, donava Ludwig les fonts musicals conegudes d'aquest motet i esmentava
les diferents versions. Més recentment, Ludwig publicava fragments de les diferents versions a Handbuch der Musikgeschichte, de Guido Adler, 1924, pp. 200 i s.; 2 1930, pp. 234
i s. Per tal, dones, de situar bé la versió de Hu i heure'n concepte clar d'aquests retocs
del copista, donem una síntesi de l'evolució d'aquest motet.
Les fases musicals históriques d'aquesta composició són així : r.a Damunt els
mots <<Et gaudebit» de 1' AHeluia citat, hom va escriure una clausula musical a dues
veus, que es troba a la gran col·lecció de clausules primerament usades a la litúrgia i alternades amb el cant gregoria, com és Flo, n. 0 130, f. r6r'. Aquesta mateixa la trobem
també al n. 0 15 de Sant Víctor, f. 289', repertori, ja més curt, de clausules copiades
ací, no precisament com a fórmules polifóniques litúrgiques, sinó com a fonts musicals
de motets franceses ja profans. 2.a París, Bibl. Arsenal 3518, n. 0 8, f. II7 (Ars B) pren
Ja música d'aquesta clausula i el presenta, a dues veus, amb el motet [315) Velut stelle
firmamenti. Flo, f. 4rr' i 412', afegeix al motet esmentat el triple (316) Ypocrite, pseudopontifices,. Aquesta versió ofrena el present motet coro un exemple deis motets
més antics amb dos textos a les veus superiors. 3.a Tot seguit trobem Ma, el qual al
foli 132 el dóna també a tres veus, com Flo, pero Ma, bo i servant el text i música
del triple, canvia el text del motet i escriu [317) O qua·ni sancta, quam benigna. Encara
trobem Ba, n. 0 74, que repeteix la versió de Ma. 4.a. Ara ve Mo 3, 36, f. 64, accepta la
versi6 de Ma i de Ba, hi canvia el text llatí del triple, i en lloc d'aquest posa el text
frances [318] El mois d'avril. 5.a W 2 3, 2, ff. 195-196', posa la versió ja completament
francesa amb el [318] El mois d'avril, per triple, i amb el motet [319) Alcor ai une alegranee, en comptes del text llatí. Aquest motet, Al cor - segurament una can<;ó proven<;al amorosa en temps vells -, l'assenyalava ja al marge de la clausula com a motet
aplicable a aquella música, el codex de Sant Víctor. 6.a. També W, 2, 74a, f. 187'r88', el dóna, a dues veus, amb el motet [320] Memor tui. 7.a Et:\cara W 3 2, 74b, f. 189,
també a dues veus, amb el motet [321] Virgo uirginum. B.a. Hu dóna la versi6 primitiva del motet O quam sancta del Ms. de Ma que trobem també a dues veus a Londres,
B. M. 30091 (Lo C), n. 0 7· Pero el coHeccionador de Hu només cerca motets per a cantar
al temple, és per <;O que el copista, bo i tenint davant segurament un model coro el de
Ma, es queda només amb el motet i es pren la llibertat d'adaptar-hi el tenor, el qual
retoca fins a desfigurar-lo completament.
El códex de París, Arsenal 6361, amb els textos franceses del :.\1s. perdut del marques Noblet de la Clayette, l'apunta en el n. 0 42. No sabem amb quin triple el duia
el n. 0 9 de la coHecció de motets perduda i avui servada perla taula de textos a Besan<;on, 716. Encara París, B. N. f. fn;. 2193, i Vatic. Reg. 1490 porten el text sense música.
El Pseudo Aristotil, Coussemaker, Scriptores, 1, 278, i l'Anonim VII Coussemaker
Scriptores, 1, 379, el citen amb el text O quam sancta. Vegeu encara Coussemaker,
L'Art Harmonique, p. rs6. D'entre totes les versions d'aquests motets, la més coneguda
fou aquella amb el text maria O quam sa1¡,cta, adés a dues, adés a tres veus, que com
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remarca Ludwig, arriba en deu Mss. i en dues cites de teórics. Ja és curiós que el Ms.
més antic amb aquest text sigui precisament un Ms. peninsular, el de Madrid, i que Hu
el segueixi en l'aplicació de tal text.
EmciONS. - Text : <<0 quam sancta)>, Mone, 11, 4ro; AH 42, JI, que només cita un
missal del s. xv. Chevalier r3546. <<Ypocrite» i <<Velut stelle)>, a AH 2r, 20r i s., on no cita
Ma; Chevalier 27870 cita l'<<Ypocrite)>. <<Memor tui)> a Flacius, n. 0 64, i AH 49, 236. <<El mois
d'avrih>, Raynaud, 1, n. 0 r8, p. 3r. <<Al con> a Stimming, Die altfranzosischen Motette, n. 0 5,
p. 8o. Encara ací mateix, p. r3r i s., hom pot veure la reconstrucció provens;al ideada
per Suchier. Música : Aubry, Cent Motets, n. 0 74, versió de Ba; Ludwig, Handbuch der
Musikgeschcihte citat {2 I930), pp. 234 i s., amb fragments de totes les versions.
VERSIÓ DE HuELGAS.- Aquest Ms. el presenta a dues veus, amb el text maria <<0
quam sancta)>, que és la versió més coneguda en temps vells, com acabem de dir. Hu
dóna només els trenta-cinc compassos primers de la versió primitiva. Hu serva fidelment
la melodía del motet; només al compas 28 encabeix dos compassos de 1' original; aixó encara ho fa per avenir-se amb el tenor que ell ha corregit. El copista de Hu va desfigurar, en canvi, el tenor de repertori gregoria, servat com cal en tots els Mss. Es veu
clar que el susdit copista tenia la manía d' ornar les notes llargues del tenor primitiu;
ell no estava ja pels tenors tan característics formats pels grups regulars de dues simplices i tres ligatae, com es prcsentaven aquí; ell volia bellugar-se més, i és per ¡yo que
bo i intentant el modernitzar-los, els desfigurava. El fet de no acabar-lo, va obeir potser al mateix cansament que li va causar aquest desig de separar-se del camí trayat
pels classics del motet. Els seria tan difícil cantar aquest tenor allunyat aixi del ritme
tradicional, que el copista es veié obligat a escriure alguns mots del motet : aula, angelorum, audi, per tal de donar bon guiatge al tcnorista. Aquest, en trobar-se en tals
passatges, havia de mirar de coincidir exactament amb el motetista quan digués tals
mots. Cal tenir en compte que els .... anotats davall de les notes d'aquest tenor, no
tenen cap significat. També cal tenir present que les pauses d'aquest tenor no són sempre mensurals, i que són molt irregulars.
A més de la versió de Hu, donem la clausula de Sant Víctor, identica a la de
Flo, i les versions de Flo, Ma i W 2 • No coHacionem les variants de Mo i de Ba, si bé
anotem el text que els correspon a cada Ms., pcr tal de no enfarfegar massa l'cdició.
Prescindim de donar també les altres dues versions a dues veus de W2 amb el motet
[320] Memor tui creatoris i amb l'altre [32r] Virgo 1-eirginum regina, donat que la música
no varia. D'altra banda, la publicació esmentada de Ludwig és prou a l'abast de tothom, i encara que no sigui completa, dóna idea prou justa de l'cvolució del prcsent
motet. Si hom compara el tenor d'aquestes versions, veura com es manté fidel en les
diferents fases; amb aquest tenor al davant, és cosa senzilla seguir les notes fonamentals que restaren escurs:ades a Hu.

N.o 94, f. 95·

Tr. i Mot. [953] Honor triumphantis
Tenor.

1 Ecclesie.

MoTET XTIT. Motet a tres veus. Música i text dcsconeguts i inedits. No hem pogut
identificar el tenor, que segurament no prové del rcpcrtori gregoria i potser sí del popular.

MANUSCRITS. - Ma, f. I33', dóna aqucst motet a dues veus, amb el text i la
melodía quasi il·legibles; pero pcl poc que es pot llegir, es veu ciar que tant el motet
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com el tenor són iguals a Hu. De bell nou ens trobem que Hu presenta un motet conegut
només per Ma, si bé Hu el porta amb un triple afegit. Pel fet de trobar-se al Ma i
pel caire de la pe~a, es tracta d'un motet del repertori antic.
VERSIÓ DE HUELGAs. - TripliUm : Compas 5, posem hipoteticament un ~al fa,
pel fet de trabar-nos en el mateix cas del motet vn, campas 3, on !'original el marcava
amb

#;

g, cal remarcar que mentre que el triple escriu ,.. el motet escriu ,

~· ;

aixo dóna

Fu .

a comprendre que, segons el copista, la ternaria ací era igual a , ~· =
Per aquest
motiu, al compas rs, fem sol com a longa simplex seguida d'una ternaria amb semibreus
en comptes de considerar-la com a una quaternaria; és el mateix cas dels IJ i r8.
Tenor : Sovint duu les ternaries i binaries sense la perfectio; aquesta cauda no té
significat de plica.

N.o 95, f. 95'.

Tr. i Mot. [gro] Patrum sub inperio
Tenor.

1

Status stat ecclesie.

M OTEI' XIV. Motet simple, a tres veus. No hem pogut identificar aquest tenor de
Hu. Coneixem el tenor de la clausula original; aquest provenia del verset «Pro patribus»
del Gr. <<Constitues eos príncipes» Líber Gradualis [8r]; Graduale 'Romattum, pp. 339 i 469.
•

/.Pro pá

:1 ••••

•ri.bW!

tuis nati sunt tibi filü; propterea populi confitebuntur tibi.&
MANUSCRITS. - Ludwig, Repertorium, p. 72, citava la clausula <<patribus» M. 30
de Flo, f. r2r', i 9-e W1 , f. 8r, sense assenyalar cap motet provinent d'aquella. El
present motet de Hu esta calcat damunt la música d'aquesta clausula. Aquest motet
era només conegut per Ma, f. 134', que dóna una versió a dues, amb motet i tenor
identics a la font primera de la clausula.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Una altra vegada Hu va juntament amb Ma; Hu, pero,
canvia el tenor original i n'escriu un altre que es mou amb grups de tres ligatae i
s'assembla als tenors classics; Hu, a més, afegeix un triple que no es trobava ni a la
font musical de Flo ni al motet de Ma. Text i música eren inedits fins ara. Quant al
text de Ma, el lector ja comprendra que per un lapsus hom ha escrit <<[P]atrum sum>>
en comptcs de Sttb.
És digne de remarcar el fet d'un motet que prengui una part de la cauda. En el
cas present, veiem com Hu i Ma accepten una part de la cauda de la clausula primitiva i deixen, en canvi, els seu cinc sons darrers. És un fet molt curiós que rarament
es traba en el repertori dels motets. La transcripció d'aquesta cauda - que ja no és
modal - tant en la clausula coro en el motet, resta una mica dubtosa.
Triplum : Campas 3, la plica do salta de tercera ascendent, coro hem vist altres
vegades; 7, mi re amb l'opposita proprietas, en comptes de dur la proprietas simplement. Cal remarcar la forma , final que hom no pot transcriure igualment pel tenor i
per les veus superiors.
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Motet : Compas 7, do final era longa i fou encertadament corregida en brevis.
Tenor : Sense raó, va sovint mancat de la perfectio en els grups de tres ligatae.
Aquest tenor, com hem vist, no té cap relació amb el tenor de la clausula.

N.o 96, ff. g6-g6'.

Mot. [r97] In omni Jrat[r]e tuo
Tenor. [In seculum].

1

Non habeas.

MoTET xv. Motet a dues veus. El tenor «<n seculum», de M 13, citat al Repertorium, p. 8r, prové del verset <<Confitemini Domino quoniam bonus : quoniam

in saé

culuro

misericordia ejus» del Gr. <<Haec dies» de Pasqua, Líber Gradualis, p. 216, i Graduale Romanum, p. 203. Les clausules de Flo, ff. rs6'-157, no són pas la font d'aquest motet.
MANUSCRITS. - Per capir a bastament la versió de Hu, ens toca parlar també
de les altres versions d'aquest motet que no pertany ja al fons primitiu. Cf. Ludwig,
Repertorium, I, p. 262; I, 2, p. 399, etc., i Sammelbande der IMG, v, 191. Coma Mss. més
vells a dues veus i anotats amb notació quadrada, cita el de Londres, B. M. Egcrton 274,
f. 54', que ell assenyala coma Lo B, i el del B. M. Addit. 30091, f. 4', també del segle xm,
i ja amb notació mensural del vell estil, que ell assenyala com a Lo C. A dues veus,
assenyala, també, el Ms. de Boulogne s.IM 148 (n9), citat més amunt, i el qual va anotat amb neumes messins, n. 0 5· Una versió així la cita encara l'autor del «Discantus
positio vulgaris>>, Coussemaker, Scriptores, I, p. g6. El donen a tres vcus, Mo 3, 37,
f. 66', amb el triple [r96], Mout me ftt griés, i el motet [197] In omni fratre tuo. Es trobava, també, a tres veus, a la coHecció perduda de La Clayette, n. 0 27. Encara el duu
a tres Ba, n. 0 47, el qual és igual al citat de Mo. La col-lecció de Besan9on, perduda,
que hem citat altres vegades, donava una versió així al n. 0 13b. És molt curiós el
cas de Mo 7, 265, f. 292, motet a tres veus, on el triple [297] Mout me fu grief li departir
dóna fragments musicalment iguals al triple de Mo 3, 37·
EDICIONS.- Text: <<In omni fratre», Chevalier 8713; AH 21, 200. <<Mout me fu griés>>,
Raynaud, I, n. 0 rg, p. 33, i Stimming, n. 0 25, p. 33· Música: Coussemaker, L'ArtHarmonique,
n. 0 7 de Mo 3· 37, i n. 0 28 de Mo 7, 265. El n. 0 7 el dóna ple de incorreccions; així comen9a
el tenor deis compassos r-4 (r-2 nostre), amb primer modus; del 5 en avant, malgrat
fer-ho ja amb segon modus, el compas que duu pausa el transcriu amb primer modus en
les tres veus en comptes de continuar-ho amb segon. Transcriu malament les conjunctures, aplica malament el text en el motet, etc., etc. O. Koller, <<Der Licderkodex von
Montpellier. Eine kritische Studie>>, en Vierteliahrschrift für MW, (r888), IV, p. 33. posava
equivocadament el tenor d'aquest motet amb quart modus. És per 90 que l'autor dubtava
si tanmatcix la cita de l'autor del <<Discantus positio. vulgaris>>, es refería al prcscnt motet
o a altra versió. La versió de Ba, Aubry, Cent Motets, n. 0 47· Vegi's també Ludwig, Rcpertoriwn, I, 2, 432; Gennrich, Rondeaux, Virelais, u, p. 89 pel de 1fo 7, 265.
VERSIÓ DE HUELGAS. - Ens trobem en el mateix cas que havem descrit al n.o 5·
Hu presenta aquest motet anotat amb una grafía aparentment coro si fos de tercer
modus, essent així que en realitat l'anota amb ritme binari. D'entre els Mss. citats, és

EL CODEX POLI FONIC DE LAS HUELGAS

l'únic que el modernitza així. Ludwig remarca una relativa modernitat d'aquest motet en
la versió de Mo. És curiós el fet de Hu :El copista va tenir coro a model potser una versió
. a tres veus; aquesta versió, pero, duia ja un triple profa amb text frances; per la seva fina~
litat religiosa, només li interessava el motet llatí. Es trobava que aquest només li arribava
copiat amb segon modus, i potser una part amb el ritme de tercer, ritme que ell no
amava gaire. Tal coro ho havia fet abans en el n. 0 5, ara, per deseixir-se'n, canviava
radicalment el ritme primitiu. Així com Bamberg ofrena només dos motets amb ritme
binari, els n .e 35 i 86, Huelgas, ultra el 5 i el rs, encara presenta així els n.s 33, 44, 48.
M otet : Cal notar les dues breus unisonals en comptes d'una longa. 2r, la ternaria re mi re anotada amb dues semibreus <<curo opposita proprietate>>, seguides d'una
breu l•., en comptes de fer-ho coro al 44 L'- ; 38-39, mi re d(llligades i sense la perfectio
final, foren corregides malament; 47-76, els anota amb tercer modus rítmic, coro a Lo C;
encara que sigui així, donat el taranna de la versió de Hu, i també atenent a que, segens els casos, hom pot transcriure lliurement el tercer modus amb ritme binad, hem
preferit continuar amb el mateix ritme fins a la fi de la pe<;a; 82, !••: ••. del compas
següent; 94, com el 82. Les caudae del 2r, 82, 88, 94, ros i restants similars, semblen
afegides.
Tenor : Els dos Mss. de Londres i el de Boulogne escriuen el tenor només una
vegada; Mo i Ba, el repeteixen coro a Hu. Cal tenir en compte la grafía del tenor de
Hu; ella ens aclareix la idea que el copista tenia de les dues breus unisonals seguides.
Si ens fixem una· mica, veurem coro a les repeticions, en comptes d'escriure dues breus,
escriu una longa, de manera que camina amb perícopes de tres simplices, prova clara
que en escriure al comen<; - com al n. 0 5 - longa, due~ breus unisonals, longa, no
intentava més que significar tres longae. Per tal que el terrorista no es perdés, el copista li donava encara guiatge escrivint alguns mots, els més sortints del motet, davall
de les notes corresponents, del tenor. Cal fixar-se en la construcció rítmica d'aquest tenor.
No existeix una font musical d'aquest motet; és per 90 que ajuntem només la
versió de Mo i de Lo B i C. És digne de remarcar el fet de Lo C que s'aparta de
Mo i de Lo B al Nullo modo credas te; Mo i .Lo B prenen el modus sise, per retornar al
segon en Note sunt hominibus. El tenor dels compassos 7-9 de la pagina 173 no és dar
coro cal en Lo B i Lo C; és per <;o que seguim la versió de Mo, la qual aquí és molt
justa i s'avé amb les veus superiors. Els compassos finals rítmicament no resten clars en
la notació dels diferents Mss.

N.o 97, ff. 97-97'.

Crucifigat omnes

1

Domini crux altera .

Conductus a dues veus.
NIANUSCRITS. W1 , ff. 78'-79, a tres veus, només la primera estrofa, i seguida
- amb altra tinta i amb !letra més petita - de dues estrofes que no tenen res a veure
amb el text nostre (AH 20, n. 0 296); Flo, ff. 231'-232, només la primera i segona estrofa, amb música a tres veus a la primera solament; W 2, f. 46', a tres veus (incompleta, per mancar-hi el foli següent); encara als ff. 138'-139, a dues veus, només la primera estrofa; Oxford Rawlinson e sro, del S. XIII, només el text, als ff. I3'-I4; Troparium del s. xm, provinent de Weingarten, ara a Stuttgart, Landesbibl. H B I Ascet. 95,
f . 33, només la primera estrofa i amb neumes; Codex Bmanus, Munic, Staatsbibl. lat. 466o
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de finals del s. xm, f. r3, sense la música; Cambridge, J esus College r8 (és un fragment
d'un códex deis ss. XIV->..'V, amb música a veus de Notre-Dame), ff. 3-3', només fins al
mot mundus del vers catorze, amb música a tres veus i arnb notació quadrada. Aquest
fragrnent no l'hern pogut consultar; l'hem vist nornés citat per Hilka-Schumann a Carmina Burana, que esmentem a continuació.
EDICIONS. - Text : Flacius lliyricus Pía quaedam ... poemata, edició del rss2,
0
n. r24; A. Schmcller, Carmina Burana, p. 25; Milchsack n. 0 r3r; AH 2r, r6r; Chevalier
3987; A. Hilka und O. Schumann, Carmina Burana, 1, n. 0 47, pp. 92 i ss., i II, pagines 97 i ss.
VERSIÓ DE H uELGAS. - Les versions musicals conegudes són a tres veus; Hu el
dóna a dues, que corresponen al tenor i al duplum d'aquelles. Hu conserva fidelment la
música d'aquestes dues veus, encara que, com de costum, les adorna una mica arnb noves
pliques. H u és l'únic Ms. conegut que el duu copiat arnb notació mcnsural-modal. Per
aquest fet, Hu ens dóna la clau certa per transcriure també la versió de W1, i de Flo
que afegim; W,, f. 46', s'avé amb W1 i Flo, si bé el triple canvia bastant. Els cornpassos
5-6 que manquen a W 1, també manquen a W 2 • Ací també sense ~ el fa. W 2 arriba només
fins a la primera part del compas rs, per mancar-hi el foli següent al f. 46, com ja hem
rernarcat. La versió de W 1 , ff. r38'-r3g, a dues veus, és sencera i duu el tenor i el duplum
igual a W1 i Flo; no porta tarnpoc cap ~ al fa .
Donern les versions de W 1 i Flo, per tal de situar bé la versió de Hu i per mor de
poder comparar la fixesa de la part musical del tenor, veu fonamental de la composició,
i potser alguncs vegades - com en el present cas- preexistent a les veus restants. Cal
remarcar el fa' que presenta Flo i que no es veu en cap altre Ms. No sabem quin criteri
seguirien en tota la llargada de la pe~ en presentar-se una altra vcu que digués fa. E s dar
que el tenor cantaría sempre naturalment; és massa característic aquest fa del tenor,
perque pogués ésser canviat. En canvi, és arriscat de dir que farien en els compassos r3
i r7 del duplum; no gosem a afirmar si preferirien avenir-se amb el triple, o bé si més
aviat preferirien prescindir del ~ en cas de dualisme així frapant.
Dissortadament, d'entre tot el repertori de conductus a veus, són molt rars els
conductus purament sil·labics. Aquests conductus traspuen una gracia admirable; de
tenir-ne gaires, arribats així de !'epoca de l'escola de Notre-Dame de París, serien per
nosaltres, fins en els temps moderns, d'una emotivitat encisadora. És ben de notar que
l'anónim angles suposi que aquests conductus sine cauda, eren prcferentment usats <<inter
minores cantores>>, quan avui els veiem encara molt dignes d'ésser executats <<Ínter majores cantoreS>>. Com remarca H. Spanke, <<Studien zur Geschichte des Altfranzosischen
Liedes II>>, a l'Archiv für das Studútm der neueren Sprachen ttnd Literaturet~, vol. rs6,
p. 22r, aquest conductus, malgrat que vagi sense repetició d'una divisió donada, s'acosta
ja a la construcció de seqüencia. Cal només fixar-se amb la música on guarden una certa
semblan~a i simetría els compassos r -2 amb els 3-4, s-6 amb els 7-8, g-ro amb els
rr-r2; r3-r6 identics als r7-20, etc.
Dzt-plum : Compas g, Hu escriu ;- en comptes de cum opposita proprietate; ro,
longa brevis i sensc pausa, que allarguem per la simetría del conjunt; r8, en comptes de
mi escriu do, malgrat que al custos hagués escrit mi. Hu canta generalment coro '''1 i
Flo; no obstant, se n'allunya del tot als compassos g-ro, r8, 22-27 i restants. És curiós
com Hu defuig l'acord do fa deis restants Mss., al compas r3, r8, etc.
Te1wr : Compas g, •. en comptes de \,. ; ro, longa brevis i sense pausa, que
allarguem, com hem ja remarcat. El tenor s'avé del tot amb la línea melódica de les
lilblloteca de Cata lunya

33
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altres versions. Cal remarcar el fet que sovint, quan es tracta de petites varia.nts, Hu
segueix la melodía de Flo, com passa en aquesta veu. La melodía del tenor és deliciosa
i tira a canc;ó trobadoresca.

N.o 98, f. g8. Mot. [3roa] Ad celi sublimia
Tenor: [Ta].
MoTET XVI.

1

Et promissa gaudia.

Motet a dues veus.

MANUSCRITS. - Fins ara era només conegut per Ma, f. ros', que no escriu el tenor,
malgrat deixar-hi l'espai en blanc. El tenor ve de l'Al-leluia <<Judicabunt sancti nationes
et dominabuntur populis

e
illorum rex in aeternum)>, de la festa de Tots Sants, que no trobem al Graduale Romanum i que copiem del Graduale Sarisburiense, p. I99· Ludwig, Repertorium, 132, parla
de la font musical d'aquest motet de Ma, i pregunta si aquesta versió podria dar-nos
peu per suposar que va existir una altra versió a tres veus. Així com en el n .o 3
i 14, davant un cas semblant, podíem presentar la versió a tres de Hu, ara Hu el duu
només a dues veus, i s'avé en tot a la clausula. La font musical d'aquest motet la trobem
a Wl' n. 0 64, f. 58 Ta (de M 23), igual a Flo, f. 133' Na, ·n.o 2 (de M 42) i W2 , f. 87 Na.
Ens trobem, dones, davant d'un motet de !'epoca antiga deis motets del segle XIII.
VERSIÓ DE HUELGAS. - El text, com la música, eren inedits fins al present. La
nostra versió és ara ben autentica i no s'aparta mica de la clausula de París. Les petites
brodadures del motet no desdiuen gens del taranna general de la composició.
Motet : Compas 6, manca la pausa a1 manuscrit.
Tenor : Compas 3, el sol, darrera nota de les tres ligatae, anava sense la perfectio,
i hom va esborrar, com calia, la cauda; en canvi, es va quedar al grup de tres següent;
els restants grups, estan ben copiats. Al compas 31 escriu si sol ?lo en comptes de do la do
dels altres Mss.

N.o 99, ff. g8'-gg.

Tr. i Mot. [rza] Aue, caro, splendida 1 Plus quam solis

radius.

Tenor [Omnes].
MoTET XVII. Motet simple, a tres veus.
La melodía del tenor és emprada al Gr. <<Viderunt omnes fines terrae)>, de Nadal,
Graduale Romanum, 31, que sovinteja ta.nt en el repertori de motets. Aquest tenor es
presenta ací ornat amb moltes pliques, cosa rara en els tenors classics; primerament
n'escriu més, ta.nt, que canten juntament amb les veus superiors; després ja és més pare
en pliques. En els motets n.s 45, 51 i 53 de Hu, trobem aquest mateix tenor sense
adornar.
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VERSIÓ MUSICAL. - Els motets n.s SI i 53 de Hu són a tres veus i tractats com
a motets dobles, amb doble text; la música d'aquests és fonamentalment la mateixa del
motet 17, que ara estero comentant, si bé amb variants infinites. Als n. 6 sr i 53 la trobem
un punt abaixada; encara el triple del n. 0 17 fa de motet als 51 i 53· La música d'aquesta
composició té una mica de retirada amb el doble motet 90 deBa : Tr. <<]e m'en vois, ma
douce amie1> i Mot. «Tels a mont [= mout] le cuer hardi», (= Mo, ff. n8'-ng) que, comes
veu, va ja amb text francés. Donat que aquesta música era tan amada pel col·lector de
Hu que en el present recull ens la dóna tres vegades, ben mirat sembla que el n. 0 17
representa la primera fase; la segona la trobem als n.e 51 i 53, i la tercera, amb moltes
més variants, aBa. No sembla pas ací probable que la versió de Hu sigui un contrafactum
de Ba. El fet que Ba la doni més parca en notes, prové del fet de les pliques i altres
ornaments, conseqüéncia del tipisme ja descrit del Hu.

N.0 100, ff. gg'-roo.

Tr. [76ra] Virgo parit puerum 1 Integro pudore.
Mot. [76rb] Noua salus hominis 1 Nata nobis hodie.
Tenor [Benedicamus Domino].

MoTET XVIII. Motet doble, a tres veus. Text i música desconeguts fins al present.
El tenor procedeix del Benedicamus, de cinque modus, de segones Vespres «<n Festis Solemnibus>>, Liber Antiphonarius, p. 49*, que hem vist al motet 3·

VERSIÓ MUSICAL. - És un dels motets que recorda potser el repertori hispanic
d'aquest genere. Cal remarcar el text que duia !'original en els compassos 14-16 i 19-20,
per dar-nos compte del poc que entenia elllatí el copista de Hu; sembla cosa palesa que
el copista del text seria diferent del copista de la música. El fet que el tenor es presentí
repetit vuit vegades és un cas rar en el repertori antic de motets.

=';

Triple : Compas 12 ,.
rg, fa mi brevis longa en comptes de longa brevis, coro
anotem ja al marge de la transcripció.
M otet : Compas 13, sol la binaria amb cauda sense ésser plica.
Tenor : Algunes de les ternariae ligatae, sense la perfectio, malgrat que la cauda
no tingui significat de plica.

N.o 101, ff. roo'-ror. Tr. (Sosa] Salue [Ave], uirgo regia, 1 Mater clemencie.
Mot. [804] Aue, gloriosa 1 Mater saluatoris.
Tenor [Domino].
MoTET XIX. És a tres veus. Ens trobem una altra vegada davant un motet que
té historia llarga. Encara que no aparegui a les fonts més antigues del repertori de motets,
el tenim ja d'época ben vella. El tenor empra la melodía al Benedicamus Domino de primeres Vespres «<n Festis Solemnibus>>, Líber AntipJumarius, p. 48*.

MANUSCRITS : Ludwig, Repertorium, I, p. r8o, i 1, 2, pp. 392 i s., parla llargament de
la música i del text «Ave, gloriosa& d'aquest motet. Aubry, Cent Motets, m, p. 57, assenyalava ja alguns deis Mss. que el presentaven. H. V. Hughes, Early Ettglish Harmony, 11, 33,
repeteix les dades de Ludwig. Aquest suposa que la composició a veus més antiga, amb
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el text <<Ave, gloriosa)>, la proporciona W 2, f. 140, en forma de conductus a dues veus.
Aubry, en canvi, esmenta també aquesta versió de W,, que la prenia- sense cap raó de
pes - com a un motetus triplex, on les dues veus superiors cantaven el mateix text, i a
les quals mancava el tenor. En estudiar Ludwig !'origen de la melodía inferior del conductus <<Ave, gloriosa», citava dues possibilitats : o bé que la melodia fos ja preexistent,
i cantada a una veu, o bé que fos creada de bell nou per al conductus en qüestió, característica propia deis conductus. Ludwig, bo i afirmant que la qüestió és de difícil soludó,
es decantava pcr la segona hipótesi. Cf. Sammelbande der IMG, v, rgo.
Sigui com sigui, aquesta melodia, alhora amb el mateix text, la trobem en un bell
rengle de Mss. com a motet a dues i a tres veus. Es coneguda la versió de Mo 4, 53,
ff. Sg'-go, que ofrena aquesta música a tres veus. Igual a Mo, la presentaBa, n.o r. La collecció parenta de Ba, avui coneguda només per la taula de Besan9on, 716, n. 0 q, es presenta també a tres veus. A dues veus la trobem a Munic, lat. 5539 ( = Mü C), f. 74; París
Bibl. Mazarine, 307 (536), f. 205'; Arsenal 3518 ( = Ars B), n.o 7, f. II7. Darmstadt, n.o 13,
el presenta en forma de conductus desfigurat, a dues veus. Ací, bo i servant la melodia del
motet esmentat, el tenor del motet ha estat canviat en veu inferior d'un conductus. Sobre
totes és curiosa la versió del Br. Museum Harl., 978, f. g', on es posa, amb el text <<Ave,
gloriosa Maten>, notació quadrada, i amb forma musical mixta, a tres veus. La veu principal que feia de motet a Mo i a Ba la trobem ací al mig; li ha estat afegit un triple
totalment nou; el tenor es presenta primer en forma de conductus i com a veu inferior
d'ell. Al final de la composició el trobem en forma de tenor de motet, ambles tres ligatae
de consuetud. Aubry, seguint Coussemaker, es va enganyar quan creía que aquesta versió
era a quatre veus; ell havia suposat que la quarta veu només doblava la melodía del
tenor. Aquesta hipótesi, pero, va restar ben esfumada arp.b la publicació i esmena del
citat Hughues. Encara a la versió anglesa, al davall del text primitiu, hom va afegir
un text francés, [8c6] Duce creature, Virgine Marie.
A totes aquestes versions podem avui afegir la nostra de Hu. Aquesta s'avé en tot
ambla versió de Mo i Ba, que vénen després de la de W 3 i són anteriors a la de Londres,
malgrat que aquest Ms. la doni encara amb notació quadrada.
EDICIONS. - Text : <<Salue [Ave], uirgo regia)>, Mone n, 406; AH 2r, rgo; Chevalier
2237. <<Aue, gloriosa)>, Mone II, 59; AH 20, r84; Chevalier r827. Música : Coussemaker
L'Art harmonique, n. 0 17, dóna la u·anscripció de Mo. En el tenor del compas rr s'equivoca volent seguir fidelment }!o, que escriu langa brevis, brevis brevis, en comptes
de longa brevis, Ionga brevis. Compas r8, tenor, el Ms. escriu ·~, que Coussemaker
transcriu

o..._:),

i així en els llocs similars. Ja no parlero de les pliques que ell tampoc va

encertar en llur transcripció. Aubry, Cent Motets, n. 0 r, la dóna amb transcripció bona
si exceptuem alguns detalls, com la transcripció de les semibreus, conjunctures, etc., que
Coussemaker havia ja confós. Aubry fa encara un abús excessiu de la semitonia subintellecta. El compas darrer que Ba anota el motet com Hu, ha de transcriure's, poc sa poc
lla, tal com el donem nosaltres, malgrat que ella darrer del triple en el penúltim campas
els Mss. Mo, Ba i Hu el presentin coma tma brevis. Ací Coussemaker tampoc el va encertar. Wooldridge, Earty Ettglish Harmony, I, pi. 20 i zr, dóna el facsímil del Br. Mus. Harl.
978. H. V. Hughues, ibídem, II, pp. 29-33, transcriu com cal la versió de Londres. Sobre
aquesta versió, vegeu encara les remarques que hi feia Ludwig, a Die QueUen der Motetten, pp. 275 i s.; Sonderdruck, p. 40 i s. Cf. Spanke, Zeitschrift für franz. Spraclte tutd
Litera.tur, 51, ro8.
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VERSIÓ DE HuELGAS.- Huelgas s'avé amb Mo si deixem de banda el fet de les pliques i d'altres petites variants. Ba és igual a Mo. La versió de Hu és correcta als compassos 56-57 del triple; si bé és més bona la versió de Mo i Ba que escriuen:
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as - sls post o - bi - tum.

En canvi, als dos compassos darrers, Hu dóna una versió, que se separa de Mo i Ba.
Seguint el principi observat sempre a Hu, d'anotar els motets amb partitura quan les
dues veus superiors són amb un sol text, i d'escriure el triple' primer que el motet, quan
va amb dos t extos, trobem que aquí, per excepció, Hu copia primer el motet que el triple.
Nosaltres, perla claredat de l'edició, i perseguir la versió autentica de Mo iBa, hem canviat
les veus. El triple es presenta amb la notació r·rr• rr, que, per cert, és ben especial i que
s'avé ambla del triple <<0 Maria, uirgo>> del n. 0 ro4. Aquesta grafía de la notació no té cap
significat ni melOdic ni rítmic. Igual valor de breus tenen tant si duen aquesta cauda
descendent (només dues vegades és ascendent) a !'esquerra coro no. És una grafía que
no hem vist en cap Ms. de motets de 1' Ars antiqua; ni cal pas confondre-la amb la <<plica
brevis descendens>> que admet com a bona, sense raó fonamcntada, el teoric Diet ricu~.
(Vegi's J. Wolf, Handbuclt der Notationskunde, 1, 238). Aquesta forma de brevis amb
cauda descendent a !'esquerra que equival a simplement brevis, es troba en alguns Mss.
posteriors amb obres de Machaut. (Vegi's F. Ludwig, Gttillaume de Machaut. Musikalisclze Wer!le, II, I2*, per exemple). Encara, per tal de facilitar la justesa del cantor
que cantava el triple, amb la veu del motet, el mateix copista va escriure alguns mots
del motet en el lloc corresponent del triple. Quan el motetista cantava aquests mots,
el discantista del triple havia de coincidir-m. Aixo prova que els seria difícil de cantar
un sise modus en el triple i avenir-se amb un primer del motet i amb el cinque del tenor.
Per donar una idea de les variants principals que dóna Hu relacionat amb
Mo i Ba, apuntem ací les següents:
Triple : Les finals de frase - compassos 5, 8 i similars - hom escriu brevis en
comptes de longa; en canvi, al mi del compas 50, ja !'anota com a longa.
Motet : Compas I5, sol longa corregida coro cal en brevis; r9, mi fa de Ba correspon al mi fa de Hu, que ací va amb plica; 22, Mo i Ba doble fa ax:nb plica descendent,
re; 25, Mo i Ba re si re re; 4I, Mo i Ba la fa la sol.
Tenor : Compassos 29-30, Mo i Ba diuen mi do la; 37-38, Mo i Ba potser no tan
correctes, fa sol mi, re mi; 39-40, Mo i Ba fa mi re, do re; 53-54, Mo i Ba fa sol fa, mi do;
55-56, re tni re, do re; 59-60, Mo i Ba sol re mi, fa sol; 6r-62, Mo i Ba fa re mi, re do;
63-64, la do re, do re. J a és estrany que amb tantes de variants en el tenor no trobem
més variants en les veus superiors.
Afegim el conductus de W1 , per tractar-se d'un cas curiosíssim d'una composició
que primer la trobem coro a conductus, que després es presenta coro a motet i que
després la tornero a trobar- coro en el Ms. de Londres- de bell nou coro a conductus.
El penúltim compas, en comptes de la quaternaria amb semicorxeres, propiament hauria
d'ésser un treset, amb les dues primeres coro a semicorxeres i les altres dues coro a cor""'3'--

xeres :

'=l:U .
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N.0 102, f. ror'.

Nouus miles sequitur

1

Viam noui

reg~s.

Conductus a dues veus.
MANUSCRITS. - La música d'aquest conductus dedicat a sant Tomas de Cantorbery, la trobem per primera vegada a Flo, ff. 230-230', a tres veus. A dues veus, amb
música igual a Flo (sense, pero, el triple) la trobem a Ma, f. 139, que és la darrera pec;a
del Ms. Ma duu només la primera estrofa de les tres que trobem a Flo. Val a dir que Flo
només duu música a la primera estrofa; la segona i la tercera es cantaven amb la mateixa de la primera. És un altre dels conductus sine cauda que el col·lector va mirar d'encabir entre els motets i va deixar els altres amb cauda per al quadern de conductus.
EDICIONS. - T ext : AH 21, 90, de Flo · i de Ma; Chevalier 12390.
VERSIÓ DE HuELGAS.- Aquest Ms. el dóna coro el Ma, només a dues veus, i deixa
de copiar la segona i la tercera estrofa. Hu de bell nou s'avé amb Ma. Ja és ben significatiu el fet d'aquests conductus a veus. Així com difícilment trobem organa, seqüencies,
etcetera, a veus, que donin un duplum igual en dos Mss. diferents, en el cas deis conductus polifónics guarden una fidelitat admirable adés en la veu inferior, adés en el
duplum i en el triplum. Cal només fixar-se en les versions de Flo i de Ma úniques conegudes al costat de Hu i que reproduim conjuntament. Hu tan pródig en pliques, ací
és més pare que els altres Mss. Fins al compas r6, les variants· de Hu amb Flo i Ma són
ben insignificants, i encara motivades per tal que les veus puguin encaixar bé amb el
triple afegit. Ma' s'avé amb Flo, si bé en el cas de les pliques Ma es relaciona amb Hu.
Sobre aquest punt cal tenir en compte, encara, el fet de Ma, tan pródig en pliques, que
sembla assenyalar la tendencia hispanica a fer sovint floritures adhuc en els cants més
austers. Els compassos IJ-r8 i primera part del 19, són per excepció ben diferents entre
Hu d'una part, i Flo amb Ma de l'altra. Quant al ritme, Hu ritma diferentment l'últim
vers de la composició; Hu el comenc;a ainb una brevis anacrúsica seguida de longa i de
pausa; Flo i Ma segueixen més naturalment la simetría de les frases que les acaben amb
pausa i les comencen a la primera part del compas. Segurament la pausa que trobem a
Hu després del totum, havia d'ésser al final · del vers anterior, i la brevis longa del totum,
havia d'ésser longa brevis. Ens hem limitat, pero, a donar !'original.
Duplum : Compas 6, mi longa seguida de fa plicada, en comptes de mi fa, sense
plica, breus. Encara 1" en comptes de ' ; 13, sobra la cauda del la donat que és una
binaria <<cum opposita proprietate>>; 20, , •• en comptes de , 1t .
Sovint .J , de Flo i de Ma, equival a 1' de Hu. Aquest, al mot darrer orientem,
deixa un espai en blanc entre les dues síHabes finals, que el copista pensava omplir en
cabint-hi una cauda llarga; Flo i Ma acaben naturalment, sense deixar cap espai en blanc.

N. 0 103, f. roz. Tr. [836] O Maria, uirgo regia, 1 Tu steUa clara, rutilans.
Mot. [837] Organica cantica 1 Nostra psallat ~usica.
Tenor [Amen].
MorET xx. Motet doble, a tres veus. Aquest tenor Amen recorda la melodía
del Benedicamus de segones vespres <<ln Festis Solemnibus>> (Antiphonale, p. 49*), i també
el tenor «<n perhenni» del motet 46 de Ba, que estudia H. Villetard a la Revue Gré-
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gorienne (rgzg), xrv, r64 i ss. A Hu el trobem eixamplat amb un afegiment nou que
va des del compas I7 al final. L'afegiment de Hu s'allunya ja del tenor classic.

MAXUSCRITS. - La música d'aquest motet es coneixia fins ara només pel motet 8
de Ba. El triple aquí comen<;a <<Stirps regia, virgo MariaJ> i el motet <<Armonizans cantica».
EDiciONS.- Música: Aubry, Cent Motets, n. 0 8. Remarquem de passada que Aubry,
quan es trobava amb dues notes a la primera part del compas en un modus tercer, ell
la transcrivia com a longa brevis, coro si fos de primer modus, en comptes de fer brevis
longa, per mor d'acostar-se al segon modus emparentat amb el tercer. El ~ que
ell posa a les sensibles cadencials, no respon pas a la practica tradicional d'aquells dies.
VERSIÓ DE HuELGAS.- Fins al compas I4 Hu segueix com Ba. Compassos r7-24,
manquen a Ba. Aquesta coda cum Domitto és un afegiment al motet original. Aquests
eixamplaments vingueren més tard, com hem insinuat abans i veurem encara després.
Triplum : Compas 6, el sol era longa i fou corregida com cal en brevis; 7, la ~ no
la considerem aquí com a plicada; g, Ba, potser millor, diu sol la fa.
M otet : Compas II, la binaria la sol, .• en comptes de \f ; el fa fou corregit bé de
longa en brevis; r4, binaria si la •., en comptes de L•; rs, ~ la cauda a !'esquerra
fou afegida com a senyal de brevis.
Tenor : Ja hcm vist anteriorment, que Hu estima repetir les notes unisonals del
tenor; abó, en lloc d'escriure do longa re brevis com Ba, Hu escriu do do re.

N. 0 104, ff.

102'-103.

Tr. [449] O Maria, uirgo dauitica.
Tr. i Mot. [448] O M aria, mari[s] stella.
Tenor [Veritatem].

MoTET XXI. És un altre dels motets tan coneguts al segle xm; els teorics el citaven coma model de motet amb primer modus. Quant a aquest tenor, Aubry i Gastoué,
en Recherches sur les 'Te~wrs' latins dans les motets dt' treizieme siécle, p. r3, fan derivar
aquesta melodía del Gr. <<Propter veritatemJ> Graduale Romanum, p. sr8. Do m Beyssac,
en el seu estudi <•Motets et tenors» de Rassegna Gregoriana (rgo8), col. ro i s., bo i negant
aquesta identitat, admesa per Aubry i Gastoué, no assenyalava cap altra procedencia.
Ludwig li va posar tanmateix aquesta mateixa font, que ell assenyala coro a l\1 37, seguint
el fons de clausules de Notre-Dame. A la p. zo del seu Repertorium i llocs paraHels, hom
trobara citats aquests fragments polifonics del Gr. esmentat. És clar que Dom Beyssac
tenia raó en comparar aquest tenor amb la melodía del Graduale, donat que aquí només
es trobaven les notes inicials; si mirem, pero, les versions del tenor tal com el posen les
clausules de W1 , Flo i W 2, ja s'assemblen més amb el nostre. De totes maneres, cal advertir que cap de les clausules que arriben amb aquest text del tenor han servit coro de
font musical a la present composició.
MANUSCRITS. Els codexs vells presenten aquest motet amb quatre versions diferents. La més vella es troba com a motet a tres veus, amb un tcxt solllatí per a les veus
superiors; més tard arriba en motet doble amb un triple nou, amb el mateix motet
i amb text llatí diferent a cada veu; conjuntament ve una versió musical com la primera,
pero ja amb text frances. La versió de Hu és molt curiosa : la presenta d'un cop
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amb dos triples, que posa com de recanvi a triar l'un o bé l'altre, a gust dels cantaires,
alhora amb el mateix tenor i amb el mateix motet. Encara al f. 124' el presenta de bell
nou, pero ja a tres veus, que veurem després.
Ludwig parla d'aquest moteta Sammelbande der IMG, v, 188 i 191, i vu, 523; Repertorium, I, 108, 178 i s.; I, 2, p. 392; etc. Aubry, Cent M otets, m, 98 i s. Gennrich tria algunes de les dades donades per Ludwig, que dóna a la Zeitschrijt fiir MW (1929). xr, pp. 268
i ss. Besseler, Archiv /t~r 1V.fW, vu, el presenta com a model de combinacions rítmiques.
La versió més vella. a tres veus, la dóna Flo 1, 25, f. 397', amb el text [448] O
Maria maris stella. Amb identica música i igual disposició de les veus, el trobem a W 2 1, 3.
f. 125. Aquest matcix Ms. la presenta amb música igual i amb text frances, [450] Glorieuse
Deu amie, al f. 135. n. 0 14 del fascicle primer. Encara es troba, a tres veus, com a doble
motet, pero amb altre triple, amb el text [449] O Maria, virgo davitica, i amb altra música,
a Mo 4, 52, f. 88'. Aquest mateix el trobem a Ba, n. 0 75· També als fragments de
Darmstadt, n. 8 3317, 3471 i 3472, 11. 0 2, el trobem a tres veus. Encara es trobava a tres
veus a la coHecció coneguda només per la taula de Besanc;on, 716, n. 0 19. Com a Mss.
que el duen a dues veus, són Cambrai 410 (386), motet n. 0 4 dels deu que conté; París,
Bibl. Arsenal 135, n.o 2, i Arsenal 3517-18, n. 0 3·
Ultra aquestes versions, el citen els següents teórics : <<Discantus positio vulgaris>>,
Coussemaker, Scriptores, I, p. 96, on trobem que !'autor escriu així : <<Aliquando vero
tenor constat ex notis omn.ibus longis, sicut tenor motheti : O Maria, maris stella>>. Petrus
Picardus, en la seva M·usica mensurabilis, Coussemaker, ibtdem, p. 139. el cita sense
anotar la música, coma exemple de primer modus. L'anónim 111 : <<Quinque sunt modi
secundum magistrum Franconem, quorum primus constat ex tma longa et altera brevi,
ve] ex omnibus longis, ut hic patet:

' O Ma_ri - a ma-ris..stel-12

que, com es veu, duu tonada diferent. (Coussemaker, l. c., p. 324.) Robertus de Handlo,
en les seves <<Rcgulae>>dóna l'incipit d'aqucsta tonada, sense el text. (Coussemaker, ibídem,
p. 401.) L'<<Art de déchanten>, encara el dóna així:

-r-r rr

rlr
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O Ma-ri- a ma ris...stel-la

(Coussemaker, Histoire de l'Harmonie, p. 273.) Pel triple de Mo i Ba i pel segon triple de
Hu, O Maria, uirgo dauitica, recordem que el cita Franco (Coussemaker, Scriptores, I,
p. 127) com a excmple de cinque modus, en el sentit de sise modus nostre. Encara el
Pseudo Aristótil dóna l'incipit a Coussemaker, ibídem, p. 280.
Com a cosa curiosa escau el recordar que aquest motet viu encara a comen<;ament
del s. xv, quant al text solament; el tenor és ja un altre, i la música es presenta com a
motet isorítmic. Així, a Bologna, Liceo 1\Iusicale 37. f. 233', i 1\funic, Staatsbibl. Mus.
3232a, f. 56'. Encara 1' O Maria maris stella del 1\Is. de Strassburg 222 C 22, cremat
durant la guerra del 1870, f. rr9, n. 0 2II, el comen e; de la veu superior assenyala relació
amb el motet vell. Vegi's F. Ludwig, Guillaume de -.Vfachaut. l'vlusikalische Werke, II,
39*, nota 1.
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EDICIONS. - Text : <<Ü ~Iaria, maris stella>>, ::\Ione, II, 409; AH 20, r88; Chevalier I3I9+· <<Ü i\hria, uirgo dauitica)>, Chevalier 13227. <<Glorieuse>>, Stimming, n. 0 r (Cf. Repertorium, I, r, 178 i s.). Música : Coussemaker, L'Art Harmonique, n. 0 8, de ~Io, amb algtmcs incorreccions al pcnúltim compas; Ko!ler, en Vierlelfahrschrift /iir MlY (r888), IV,
p. 6o i ss., també de 1\Io; Anbry, n. 0 75 de Ba; Gennrich, a la Zeitschrift fiir MW, XI,
pp. 269 i s., clóna les dues versions de Hu i les clues de vV1 , que, en rebre-les nosaltres,
les tcniem ja impreses. Gennrich va 11egir malament el final del compas I I que Hu anota
com cal; el compas 15 del triple no resulta tampoc exacte. Ludwig, Repertorium, 1, p. ro6,
transcriu els quatre compassos primers del motet <<Ü Maria, maris stella>>.
VERSIÓ DE HuJ~LGAS. - Donat que Hu preseP.ta conjuntament les clues versions del
triple, el publiquem segons el Ms. Cal recordar ~o que escrivim a l'edició : que aquest
motet és a tres, pero amb un triple de recanvi, r;o és, unes vegades es poclra cantar amb
el triple primitiu que es canta amb el mateix text del motet, i altres amb el segon t riple
<<Ü Maria, uirgo dauitica>>, més modern. En el primer cas, Hu recorcla la versió autentica
de Flo i W 2, f. 125; en el scgon, Hu s'avé amb Mo i Ba. La melodía d0l motct s'avé en tot
amb FJo; les variants són tan petites, que ni val la pena d'esmcntar-les. En el cas de
les pliques, adés és Flo que en posa on Hu en prescindeix, adés és Hu que en duu on Flo
no en donava; altres vegacles s'avenen adhuc en aquest punt. Cal remarcar el compas
penúltim, tal com el posen Mo, Ba i Hu d'una banda, i Flo i \V2 de l'altra. En canvi,
qnant al triple, tot d\ma es veu que Hu dóna tm triple totalment diferent de Flo i de W 2 ;
aquest triple és compo~a de nou, com tan sovint veiem al ::\Is. de Hu. Qui fou aquest compositor que es va entretenir a retocar el triple a Hu? Va ésser potser el J ohannes Roderici
que surt allí algunes vegacles coma compositor? Gennrich, l. c., ho afirma coma cosa probable. Nosaltres no ens atrevim a admetre-ho ni com a cosa probable. Els retocs de J oan
Rodrigues són generalment de poca tra~a; si ell retoca un tenor, el desgracia totalment;
adhuc les composicions que arriben com escrites de ma propia de Rodrigues, no tencn pas
gaire gracia. Aquí, en canvi, ens trobem d'una banda que el tenor i el motet són servats
intcgralment, i que el triple afegit, assenyala la ma cl'un mestre ben versat aqu<'lls dies en
l'art de la variació. Per convencer-nos, cal comparar, a més, el motet n. 0 52 del present
recull, en el qual IIu, bo i servant el mateix tenor i el mateix motet que ara posa al triple,
afegeix una a ltra veu diferent del triple del motet n.o 2!. El Joan Rodrigues no hauria
tingut enginy de variar tant una mateixa composició i no s'hauria conhortat de deixar
·
el tenor primitiu tal com als restants Mss.
Si atenem al segon triple que Hu afegeix com de recanvi, és en tot identic al de 1\fo
i Ba; per tal que hom pugui comparar-lo, el donem al motet n. 0 52 de la coHecció nostra.
Aixo p:-ova que el coHeccionador estimava les correnties modernes de la polifonía contemporania; era un triple compost potser de poc temps aquells dies, i el copista de Hu
l'admetia plenament. ¿Com és que el copista admetia aquest triple sense fer-li cap retoc,
i en canvi es va atrevir a deixar el triple autentic de Flo? ¿És que l'escola castellana coneixia primcrament aquest motet només a dues veus sense no haver vist mai el triple
aquell de Flo, el més antic deis que ens arriben avui?
Triple I : Compas 7, no anotem la plica perque no sona bonic amb el do inferior;
13, els dos do sembla que foren corregits a !'original i el segon es va quedar amb la cauda
sense esborrar; Gennrich, per un lapsus c<Vami, escriu do re; 15, el la de la ternaria si la
sol, havia estat escrit una mica més amunt de la ratlla propia; el copista la va repetir més
avall, i va oblidar l'esb;)rrar la primera; encara sobra la proprietas opposita a la binaria
la si; 26, manca l'opposita proprietas a la binaria fa sol.
Biblioteca de Cntalunya
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Motet : Compas 2, deixem a posta la plica del re, la qual no es troba als Mss.
més vells.
Triple JI : Arriba anotat ambla grafía del n. 0 ror, comentat suara. Aquí com allí,
fem les notes cadencials com a longues, encara que el Ms. les anoti com a breus. També
com allí, hom escriu els mots del motet que corresponen al lloc on s'escriuen del triple.
Compas 3, deixem la plica del darrer do; 4, el re semibrcvis fou retocat i duu cauda afegida posteriorment; 20-23, no es veu ciar si la cua de la semíbrevis. primera de cada
compas fou escrita oríginariament o no; 30, fa mi semibreus en comptes de breus; 31, do do
breus en comptes de semibreus.
Per tal de posar al lloc que li pertoca la versió de Hu, doncm conjuntament la
versió primitiva de Flo i de W 2 , f. 125. La versió de W 2, f. 135, varia molt poc de la del
f. 125; per evitar confusions en el poc espai que tenim, no les hcm anotat. Encara al
motet 52 (n. 0 137) d'aquesta col·lecció, donem la versió de Mo, que s'avé amb la de Ba.

N.o 105, ff. ro3' -ro4'.

Parit preter 1norem

1

Creata creatorem.

Conductus a clues veus.
l\IANUSCRITS. -El trobem a tres veus a Flo, ff. 232-233; a dues veus a l\Ia, f. 123;
encara Oxford Rawl. C 510, del s. XIII, el duu sense música. 'Hu i l\Ia donen només la
primera estrofa de les dues que donen Flo i Oxford. La segona estrofa de Flo - sense
mt'tsica - arriba només al vers 19. Ludwig cita aquest conductus en el seu Repertoriwn,
pagina 135.
EDICIONS.- Text: AH 20, 64; Chevalier 14580. Hecentment, H. Spanke, <eStudien zur
Geschichte des altfranzosischcn Liedes W>, a l'ArcMv für das Studium der ncueren Sprachen
ttlld Literaturen, vol. I56, pp. 222 i SS., publica el text Batí i la música d'aquest conductus
del i\Ia, segons la versió que li férem nosaltres. Cal remarcar que avui, dcsprés d'tm estndi
detallat sobre aquesta versió, donem amb cinquc i primer modus els compassos 17-25,
que llavors varem donar amb primer. Ací canviem encara el ritme dels compassos 47-52.
Sp:mke ha pogut comprovar que el Ms. 20050 (anc. Saint-Gcrmain fr~. 1989) de la B. N.
de París, f. 48', dóna !'original frances d'una imitació rítmica d'aquest conductus. Ell en
parla encara en la introducció del seu e~tudi <<Das lateinische Rondean>> a la Zeitschrift für
franzósische Sprache und Lüeratur (1929), LIII, p. II3. Donat que· quan imprim!em la música no coneixíem aquest detall, ens plau de reproduir aci la melodía del Chansonnier de
St. Germain, que transcrivim del facsímil publicat per P. Meyer i G. H.aynaud en r8g2.
Spanke remarca com el text frances que hom va aplicar seguint la música, estilísticamcnt duu regust de la forma Estampida, forma emparentada amb la seqüencia. Cal només
fixar-se una mica en la melodía, p::!r donar-se compte com la frase musical es repeteix
cada un, cada dos o cada tres versos. La melodia és identica a la del conductus de Hu,
Flo i Ma. J a fa una mica estrany que una melodia tan escaient hagi pogut ésser inventada directament pcr aquest conductus. En el prescnt cas, ens scmblaria molt natural
cl'admetre aquesta melodía com a preexistent al mateix conductus. La melodía de SaintGermain, seguint el ritme de Huelgas, canta així:
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VERSIÓ DE HUELGAS.- Huelgas presenta aquest conductus amb notació mensural;
ell dóna la clau prr transcriure com cal la versió de Flo i l\Ia, que s'avcnen tota1ment
ambla de Hu. Hu és a dues vcus, com la de Ma. El discant i el tenor de Hu segucixcn
les versions de Flo i de Ma amb molt poques variants. F lo afegeix un triple; aixo ens fa
dubtar si la versió primera seria ja a tres vcus i, per tant, si :\Ia i Hu són només una
reducció de Flo. Si entre la vcrsió de Flo, d'una banda, i la de 1\Ia i Hu, de l'a1tra, no
hi ha cap buit, és ben dar que la versió de Flo representa la forma 01 iginal.

··,= rT¡ ; f.

pautat S de l'original, do si longucs
inutilitzades; el custos del pautat anterior era també un do; 31-32, do re manca a l'origiD1tplum : Compas 6 i 25,

104,
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éJr ;

nal; 38 ••, =
39, a la binaria si la li sobra la proprietas; 48, el do no és pas plicada, com
hem vist als compassos 6 i 25; 49, re brevis en comptes de longa; 50, la ternaria fa sol
fa, oblidada potser primer, sembla que fou afegida més tard.
Tenor : Compas 23, fa sol brevis longa, en comptes de longa brevis; 33, la longa
corregida com cal en brevis; 48, solla brevis longa, en comptes de longa brevis; so, si do
brevis longa en comptes de longa brevis.

N.o 106, f. ros. Tr. [74r] Benedícite. Dornínus. 1 Gustate et uidete.
Mot. [740] Benedícite. [Domínus.] Edent pau,peres.
Tenor [Aptatur].
MoTET XXII.

És un motet doble, a tres veus.

MANUSCRITS.- Conegut fins ara només pcls fragmcnts de Darrnstadt, n .• 3317,
3471 i 3472, composició n.o II. Ludwig en parla a Die Quellen der Motetten, en Arcltiv
jür 111W (1923), v, p. 203, i Sonderdruck, p. 19. Sobre la possibilitat que aquest motetes
trobés a Roman de F auvel, vegi's Besseler a l'Archt'v für MW, vn, 177, i VIII, 178. La
corrccció del mot Domi1tus per Domhw que proposa Besseler, no ens sembla bona.
VERSIÓ DE HUELGAS. - Huelgas no assenyala la font del tenor; Darmstadt, en
canvi, escriu Aptatur. Es refereix a l'Aptat1tr de O 46* seguint ia classificació de Ludwig.
El motet aquest és ja més modern; segurament no va existir rnai clausula musical de cap
mena com a fonament d'ell. La versió de. Darmstadt és ben igual a la de Hu, i rítmicament la dóna també amb tercer modus. Hu escriu al lloc del motet <;O que naturalment
hauria d'ésser el triplum segons la tessitura, i, en canvi, al lloc del triplum escriu <;O que
naturalment hauria d'ésser el motet. Per tal de facilitar la lectura, hem canviat la disposició original de les veus, malgrat que la versió de Darmstadt s'avingui, adhuc en
aquest punt, amb la de Hu. És dar que a dreta llei hauríem, i potser devíem, seguir el
Ms. com ho h em fet en el motet del n .0 92, en el qual el motet generalment va amb t essitura més alta que el triple.
Triplum : Els compassos 3-6, 9 i passatges similars del Tr. i Mot., donaven la sensació com si el copista de Hu l'hagués volgut en compas bina ri, com hem vist en els
motets 5 i rs; 7, mi brevis en comptes de longa; zr, re brevis en .comptes de longa.
Motet : Compas II, sobra un re brevis; 17, do brevis en comptes de longa.

N.o 107, ff. ros'-ro6.

Tr. [582] Res noua mirabilis, 1 Virgo semper.
Mot. [583] Virgo, dect-ts castitatis, 1 Virgo regia.
Tenor [Alleluia].

1\fotet doble, a tres veus. El tenor que a Hu no es classifica i que
coneixcm pels altres Mss., no sabem própiament a quina pe<;a gregoriana fou emprat.
Aubry i Gastoué, Recherches sm les 'Tenors' latins, ja esmentat, p. rs (per un lapsus
escriuen l\Iontpeller, f. 268, en comptes de f. 97, com ja va remarcar Ludwig), í Ludwig,
Repertoriwn, I, 2, p. 394, tampoc assoliren !'identificar-lo.
MoTET XXIII.

l\IANUSCRITS. - Es tracta del motet fon;:a con<'gut al s. XIII i que cita !'autor del
«Discantus positio vulgaris)> (Coussemaker, Scriptores, I, p. 96); en coneixem diferents
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versions iguals a la de Hu. La versió més vella de les reduides a ducs veus, és la del Brít.
:Mus. Add. 30091, n. 0 9, f. 5', Virgo. En Mss. més joves que aquest, la trobem a tres veus.
Així a Mo 4, 58, f. 96', la qual s'avé amb la de Ba, n. 0 95, que segueix plenament Hu.
Encara París, Arsenal 3517-18 (Ars.), n. 0 1 (triplum) i n. 0 II (motet), amb versió igual a
les esmentades suara. Ludwig assenyala la versió a dues, de Boulogne sj?ll 148 (II9), n. 0 6,
copiada amb neumes messins del 1264; és l'única versió que no hem pogut heure. Munic
lat. 16444, n. 0 18, dóna un fragment a tres veus, igual a les versions citades. Aquí hom
anota el tenor <<Alleluia Maria, Maria>>, el qual a l\Io, Ba i Londres C es titulava scnzillament <<Alleluia>>, i resta sense assenyalar, com a Hu, al Ms. de l' Arsenal i a Boulogne, com
ja remarca Ludwig a Die Quellen citat, 193 i 9, respectivamcnt. Pel present motet, vegi's
encara Sammelbande der IMG, v, 190.
EDICIONS. - Text : <<Res nova>>, AH 46, 193; Chevalier 17337; <<Virgo>>, Chevalier
21758. Música : Cousscmaker, L'Art Harmonique, n. 0 6, dóna la versió de Mo. Aubry,
Ce11t Motets, reproducix la deBa. Wooldridge, The Oxford History of Music, I, p. 376 i ss.,
dóna també la de Mo. Aubry, Cent Motets, m, pl. 5, reprodueix el facsímil del n. 0 II
del Ms. citat de 1' Arsenal. La versió de Coussemaker és bona si exceptuem les conjuncturcs, semibrcus, etc., com hem anotat en altres motets.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Ens limitem a reproduir la versió de Hu, que ara és prou
autentica i no és necessari comparar-la amb les restants.
Triplwn : Compas 17, re longa corregida com cal en brevis; 20, la ternaria fa mi
re duu cauda asccndent al re, segurament afegida més tard.
Motel : 25, 26 i 29, les ternaries própiament haurien d'anar amb la perfectio.
Tenor : Algunes binaries i ternaries van sense la perfectio, en comptes de dur -la.
Cal fixar-se en el cas d'aquest motet. Acabem de veure com la versió de Hu és
identica a la de Mo, Ba, Boulogne i l\Iunic. ~Ialgrat aixo, el copista, bo i avisant que
pcr cantar aquesta pe~ hom l'assagi bé, donat que <<ex inprouiso fallitur omnis horno»,
afegeix <<pero (?) yo [he] acordado esto [el triple] et aun este otro [el motet de la pagina segLient] con su tenura>>. Llavors, que significa aquesta afirmació del copista? Quin arranjament va fcr-hi? f:s que es refereix a l'afegiment de pliques i a la disposició grafica?
En tot el restant no veiem cap diferencia; fins el vocalís del motet als compassos 25-26
i 29-30, característics dels motets d'epoca posterior, la trobem als restants Mss. copiats
potser abans que el de Hu.

N.o 108, ff. ro6'-107.

Tr. [727] Salue,

u~rgo

uirgimtm,

1

Salue, lumen

lttminum.
lVIot. [729a] O dulcissima 1 Virgo, Mater Domini.
Tenor [Aptatur].
MoTET XXIV. És un motet doble, a tres veus; el text del triple és només una parafrasi de la Salve regina. Sobre aquest tenor Aptatur, tan amat en els motets del s. XIII,
que Ludwig assenyala com de 1'0 46*, parla llargament Aubry, Cmt Motets, m, p. 72.

MANUSCRITS. - No coneixem cap clausula de la qual pogués provenir
motet. Les versions que es coneixen d'aquesta composició les anota Aubry, l. c., i
més justament Ludwig, Repertorium, I, 2, p. 435. Hu és !'única versió que presenta
<(0 dulcissima>> al motet. Les versions més antigues donen la part de motet amb

aquest
encara
el text
el text
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frances. Així, l\'Io 7, 268, f. 295', el presenta a mb el ti iple de Hu i amb el motet [728]
Est il done ainsi, que trobem iguaJment al n. 0 33 de Ba, amb el triple esmentat. Encara
es trobava a Besans;on 716, n.o 12. El códex de Turin, Reale Bibl., l\Ius. Vari 42, procedent de St. J aume de Liége, n. 0 3, s'avé amb cls citats. En canvi, el códex de l\Iunic
lat. 5539, ff. 78 i ss., el dóna amb el triple conegut i amb el motct [729] I n Gedeonts uellere. Cf. Besse!er, Archiv für MW, VIII, 162 i 174·
EDICIONS. - Text : <<Salue, uirgo uirginum)>, a Mone, II, 213; Chevalier 18315. <ilist
il done ainsi>> a Raynaud, Motets, I, n. 0 224, p. 229, i Stimming, n. 0 15, p. 21. Múst'ca:
Aub1 y, Cent Motets, de Bamberg. Pel refrany Aymi, aymi Diex! aymt'! qu'amouretes m'ont
trahi, del motet frances que donem de Mo, vegi's Gennrich, Rondeaux, Virelais ... , II,
pp. 25 i ss .; t ambé Besseler, Archiv für MW, vm, 174.
VERSIÓ DE HuELGAS. - No es veu clar que vol dir el copista de Hu quan escriu:
<<Bueno so yo, mas los cantores dubdan en mi et a un me yerran e no con O duls;issima.)>
Per que aquest motet es feia tan difícil de can tar, que els cantors dubtaven en la seva
execució i adhuc s'hi perdten? Per que, en canvi, cantat amb <<0 clulcissima)> no era així?
No encertem pas a aclarir-ho, puix que la melodía d'aquest t ext és la mateixa de les
versions autentiques. El copista encara hi afegeix <<A mi cantatme con la tenura que
J ohan Rodrigues me enmendó». On és aquesta tenura? La que s'hi copia és la tradicional.
Segurament ací no es va escriure la versió de J ohan Roch igues, que seria una versió infcli<;ment modernitzada.
La versió musical de Hu s'avé totalment ambla ele l\fo; nomé.s hi trobem retocada

··i :

"3" ; "'7i'

W

=

.

la forma
~ CJ
~ Aquesta forma entra pcr primera vegada al Roman
ele Fauvel en els motets i cants franceses i llatins encabits ací per Chaillou de
Pcsstain en 1316, com conta Ludwig, en Die Quellen der 111otetten, a l' Arclziv esmentat,
pp. 278 i ss., i Sonderdruc!?, p. 43 i ss. El l\Is. de Hu no és pas més vell que el l\Is. de
París, B. N. f. fr<;. 146, que dóna la versió ele Roman de Fauvcl esmentada . Aquesta
graiia del f. 106' la trobem també al f. II7. Ambdues vegades la fo rma original era ••• ; la
cauda a la darrera nota fou afegida uns anys més tar<l, com hom pot remarcar a simple
vista. Cal només fixar-se que la ternaria aquesta abunda molt i sense cua; és per excepció
que trobcm aquesta cua, i quan la trobcm, és afegicla posteriormcnt. Les anotacions marginals castell anes, for en escrites, potser, quan hom va afegir aqu~stes cucs per modificar
el sentit rítmic de la ternaria? Potser en exprcssar la dificultat d'aquest motet E-l cepista
de Hu volia referir-se a l'execució d'aquesta ternaria modificada així?
El nostre motet presenta el triple amb primer modus sovintment alternat amb
el sise. També trobem que la part de motet va en primer modu~, i que clesprés alterna
amb el sise. Ludwig, l. c., creu, amb raó, que la versió de 1\Io i de Ba amb el motet amb
text frances és més arcaica que la de l\Iunic amb text llatí. Seria curiós si un dia poguéssim esbrinar d'on va treure la seva versió llatina el copista de Hu. Potser sí que Castella
tenia coJ.leccions de motets exclusivamcnt religiosos i amb text llatí, i, per tant, potser
Castella coneixia ja aquesta versió de Hu molt abans que la de l\Io i de Ba.
Triple : Compas 36, fa primer longa, corregit com cal en brevis.
Motet : Compas 3, la ternaria si la sol mínimes amb significat de semibreus (les
cues forcn segurament afegides més tard); 19 i 26, el primer do mínima en comptes de semibrevis. Com a contrast amb el triple, hom pot vcure com les ternaries no duen cua
ascendent a la tercer a nota, sinó que resten amb la forma primitiva.
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Tenor : La ternaria lligada i seguida de la binaria van generalment ben copiades.
Horn escriu alguns mots del motet allloc corresponent del tenor per tal de facilitar l'execució.
Quant a les altres versions, donem les dues variants concgudes d'aquest motet i
representades pcr l\Iontpeller i Munic. Ja hern dit, rnés amunt, que Mo s'avé amb Ba;
cal tenir en compte, pero, que el triple de Ba varia for~a del de Montpcller, Munic, Turin
i Huelgas. El rnotet, en canvi, duu una tonada deliciosa, com si, tanmateix, originariament hagués vingut del folklore o almenys del rep~rtori trobadoresc; aquesta melodía es
conserva igual en les diferents versions.

N.0 109, f.

107'.

Mot. [526a] Et flore bit lilium
[Tenor Et flore bit].

1

Flos Libani.

MoTE1' xxv. Huelgas no copia el tenor malgrat d'haver-hi deixat espai per anotar-Jo. Una altra vegada hom hi va escriure una nota que diu : <<La tenura fallesce aqui;
e nosotros acordados estamos que Johan Rodrigues nos acordó. Mas sin tenura non
valemos mas que valen las campannas sin cabdiello o tanto.>> A que es refereix aquest
<<.to::;otros acordados estamos>>? Es refereix, potser, al motet i a la tenura original que <<fallesce aquí'>, o bé al motet original i a la tenura reformada per Rodrigues? El motet és
melodicament igual als coneguts; el fet de mancar-hi la tenura, ens fa sospitar que
adonant-se a temps que no hi anava gaire bé, el mateix copista la deixaria sense escriure.
Aquest cas prova, una vegada més, que la gran reforma de Johan Rodiigues consistia
només a espatllar els tenors, bo i pretenent el modernitzar-los.

que trobcm al Graduale Romanum, p. [36].
Huelgas és l'únic Ms. que presenta aquest motet amb text llatí. Fins ara hom coneixia
només diferents versions an1b el motet frances [526] Chaswns qi de bien amer, de Richard
de Fournival, que cita Raynaud, Bibliograpltt'e, n. 0 759· Així, W, 4, 3, f. 216', el presenta a dues veus. A una veu, com de melodia trobadoresca, el trobcm a París, Arsenal
5Ig8, pp. 224-225. També a la B. ~- f. fn;. 845· f. ro8'; fr~. 846, f. 3I; fn;. 847· f. 64.
Encara a una veu, a ~Iodcna, AR 4, 4, f. 229'. Llegiu Repertorium, I, r, p. 207.
EorciONS. - Text : <<Chascuns qi de bien amen>, Jeanroy, Origines de la poésie
lyrique (2 Igo..¡.), p. 472; Stimming, Die altjranzosisclzw Mote/te, n. 0 g, p. 83. Beck, Le
Chansonnier Cangé: Mamcscrit fran~ais 1~. 0 846 de la B. N. de París, II, n. 0 77, pp. 70 i s.
Música: Bcck, Die Melodim der Troubadours, p. 8g, el comen¡y, de París frs·. 846. Aubry, Le
Chansonnier de l'Arsenal, només el facsímil, donat que la transcri_pció va arribar solament
a la p. 75. Beck, Le Chansonnier Cangé esmentat, 1 facsímil i II, p. 70, la transcripció
musical. La resolució de les pliques adoptada per Beck, desgracia la línea melódica.
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Al compas 28, final, llegeix:

D'on surt aquest si? Al compas I5, Cangé escriu :

e

E ~ 1r

r141

. Fora del com-

pas 15 que, com veiem, Cangé dóna el re do primers amb semibreus anacrúsiques del
compas anterior, i que per mor d'avenir-les amb el tenor hem fet longa brevis, seguim
fidelment aquest 1\Is. Les lligadures obliqües plicades ~. r-,. ~ de Hu, no tenen aquí
significat de plica; •. : ~ ·
Afegim la versió francesa de W 2 i la de tres Mss. de París, per tal de presentar el
cas de Hu amb un motet llatí contrafactum del tcxt frances, si és que tanrnateix, en
aquest cas, el motet llatí no va precedir el frances com cns inclinem a adm.etre. Tenim
motius per creure que el copista de Hu sovint copiava d'altres l\Iss. hispanics segurament
anteriors al matcix de W 2 • El motet de Hu es presenta ací bcn fidel.

N.o 110, ff. ro8-ro8'.

Mot. Y dala 1 Dmn subdola 1 M ens sequitur.
Tenor (manca) .

1\lloTET XXVI. Es copia només la veu del motet. Text i música desconeguts. El
copista, de bE'll nou fa lloan0 d'aqucst motet, quan escriu : <('jo soy muy fermoso, mas
non me sab~n todos cantar e no tonus florebit». Pcr que, essent tan formós, coro el copista afirma, no el sabia cantar tothom? On raclicava la clificultat? La dificultat radicava
scgnrament en l'aplica.r-hi el tenor <<[Et] florebit». Confcss~~m ingennamcnt que malgrat
d'haver intentat aplicar-hi aquest tenor, no ens ha estat pas possible; St!gurament Rod1 ib'tles l'cstrafeia, i p:!r ~o els era difícil l'aplicació d'aqu<'st tenor que el copista ja no va
cncabir ací.
El text arriba molt desfigurat, i no sabem fins on hem reexit de donar-lo com
cal. ~s ben de doldre que textos així coneguts solament per Huelgas, ens arribin sovint
tan desgraciats; en canvi, passa que els textos que es troben ja en altres manuscrits generalment arriben més iidels. Les notes es presenten sovint retocades; es veu que el copista
va corregir algunes de les notes copiacles primer, o bé perque no Ji plavien, malgrat
representar elles la versió autentica, i que ell les canviava ad libitum, o bé perque el
copista havia pensat d'afegir-hi un tenor novell que després no li va reeixir. Quant a la grafía musical, es presenten les lligaclurcs obliqües plicades que hem vist anteriorment, i que
ací tampoc no prcncm p:!r pliques. Al f. 108' trobem que la plica acaba amb cabota més

gruixuda, grafía cstranya i que no coneixem sinó per Hu. Aquesta grafia ~ recorda algunes lligadures també així, !"-, , que veiérem al M atutinariwn deis ss. XIII-XIV que es guarda a Las Huelgas. Encara trobem en aquest motet les formes 1• :••::~ .
Compas 2, la binaria la sol amb plica, primer anava amb l'opposita proprietas, i
fou corregit correctament; 38, fa mi an.ava ben copiat, i fou corrcgit malamcnt, afegint-hi
l'opposita proprictas; 40, re mi finals l•: ~. ;52, do si '-'1 on es veu que el copista va esborrar la cauda del podatus i va afegir aquestes cues; 55, la si plicada sense significat de plica.

ELS M OTETS DE LAS HUELGAS

N. 0 111, f. IOg.

Mot. Tres sunt causae conferendi
Tenor.
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1

Bonum m eccle.sia.

És a dues veus. Text i mtísica desconeguts. El motet surt ja del
propiament religiós, donat que, com veiem, s'hi bescanten les falles eclesiastiques d'aquell temps.
No hem pogut identificar el tenor d'aquest motet, que sembla emprat al fons gregoria. Aquest comenyar el tenor amb duplex longa és un cas rar en el repertori del motet
medieval classic; aquest fct i el melisme del motet al compas 41 final, assenyalen que el
present motet no és del fons antic. El copista recomana que abans d'executar-se aquesta
composició, hom l'assagi bé : <<primero me confirmat que me cantedeS>>. És ben de remarcar que les notes marginals afegides potser més tard, vinguin així seguides i precisament en la secció on s'encabeixen els motets coneguts només per Huelgas.
Motet : Compas 3, "-.., i similars, que no considerem com a pliques; 8, al la si
els sobra l'opposita propietas (ha d'ésser longa brevis en comptes de dues semibreves);
r6, la lligadura quaternaria ha d'ésser només ternaria; 25, binaria si la plicada sense
significat de plica.
Tenor : Al comenryament duu algunes ternaries sine perfectione en comptes d'anar
amb la perfectio.
MoTET XXVII.

rep~rtori

N.o 112, f. rog'-IIO.

Mot. Virgo uirginum,
Tenor.

1

Salus hominum.

MoTET XXVIII. És a dues veus. Text i música desconeguts. Segons la nota marginal, Johan Rodrigues va esmenar aquest motet : <<cantat me sin miedo que Johan Rodrigues me enmendm>. Tal esmena va abarcar, en més o menys, tota la perya i especialment- ja ni cal insinuar-ho- el tenor; és per t¡:o que aquests tenors retocats aix[ es fan
de difícil identificar. El motet fou també fort¡:a corregit, com ho palesen els raspats que es
veuen damunt el p:mtagrama original. Rodrigues va retocar per for~a encara algunes
pauses, per mor d'encabir-lo al tenor reformat per ell. El tenor és certament del repertori gregoria. S'assembla una mica al docebit de l'Alleluia <<Paraclitus Spiritus Sanctus,
quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebib> del W 2, f. 74' i ss., que avui no es
troba ja al Graduale Romamm~. Per !'antífona amb aquest text, cf. Antiphonale, p. 439·
¿D'on va treure el copista de Hu aquest rengle de motets a dues veus que serien
segurament del fons hispanic antic i que va desfigurar així? Des del moment que Rodrigues els esmenava, senyal que existien des de temps i amb versió genuina. f:s curiós
de veure que aquests motets arriben seguits a la col-lecció de Hu coro formant nuclis
a part en la mateixa coHecció.
Motet : Compas ro, el si final era Jonga, i fon coiTegit bé en brev1s; 22, el re corregit coro cal de longa en brevis; 30, primer si de longa fou corregit rectament en brevis.
Tertor : Els pautats es veuen molt raspats, i hom hi va escriure altrcs notes damunt; així, les onze simplices primeres potser restaren coro eren originariament; la
dotze deia si, i fou corregida en do. Les pauses sovint són indecises, pel fet de no arribar
ben anotades, tant en el tenor com en el motet.
Biblioteca de Catalunya

35
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N.0 113, f.

IIO.

Mot. [373] [ll1]ulierum hodie
Tenor M ulierum.

1

!11aior natus oritur.

MoTET XXIX. Es a dues veus. El tenor Mulierum és emprat a la clausula M 29,
segons la numeració de Ludwig. Aquesta clausula es troba al f. 53 de W1 i al f. 164 de
Flo. La susdita clausula és a dues veus, i musicalment és igual en ambdós l\Iss.; ella, pero,
no és la font musical del nostre mot~t. Aubry, en Recherches sur les 'Tenors' latins, pagines 12-13 i 20, i en Cent Motets, III, p. 89, parla amplament sobre la meloclia d'aquest
tenor que ell reprodueix del Ms. 4II de la Bib. Mazarine de París. Aquest Ms. dóna la
versió melódica que hauria vist el compositor de motets del s. xm. Es tracta de 1' Alleluia
dnter natos mulierum)>, que des de segles ha caigut ja en desu?tud; els nostres Graduals
del s. xrv ja no el duen. L'antífona de Laudes del dia de sant Joan «lnter natos mulierum)>, que porta el Liber Antipllonarius, dóna una mclodia bcn diferent. Al Graduale Romammt actual, p. [194], encara trobem la melodía primitiva, pero amb el verset «<n
conspectu

e
•
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~

•

..'1 •,,a .'u~~·~.._
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rum
rum

MANUSCRITS. - Ludwig, Repertorium, p. ros, assenyala les diferents versions
d'aquest motet. La versió més antiga la dóna Flo r, 17, f. 392', a tres veus, com a motet
simple amb el tcxt [371] Prodit lucis radit-tS. La part motet de Flo, musicalment és igual
amb w. 2, 65, f. r84, on va ja amb el text [372] Prima cedit femina. Ba 6o la dóna com
a motet a tres veus, amb el text del Mot. [373] Muliemm hodie i el Tr. Prima cedit femina. La música de Ba s'avé amb la de Flo. Encara al Br. 1\'Iuseum Add. 27630, f. 59'
(Lo D), ja més tarda, el trobem a dues veus, amb música totalment, diferent, amb el Mot.
[II79] Muliemm hodie i amb el tenor l1tter natos etc., que duu altra melodía. Si passem a les
versions franceses, el primer Ms . és W 2 4, 5, f. 217', a dues veus i amb el text [374] En
grant esfroi s1ti sovent; la música s'avé amb Flo. També trobem a París, B. N . fr<;. 844,
n.o 14, i París, B. N. fr<;. r26rs, n. 0 37, que donen aquest motet. també ambla versió esmentada de W2 • Montpeller 5, 83, folis 122'-123, el dóna ja a tres veus, amb d motet
frances igual al suara citat, i amb el Tr. [375] Sovent me fait souspirer. La música és
igual a Flo i a Ba. Vegi's Repertoriu·m, r, 194, 207; 1, 2, 366, etc.
EmcroNs.- TeJ.t : <<Mulierum hodie)>, Mone, m, 55, iBa, 6o; Chevalier II737· <<Prodit
lucis)>, AH 49, 248; Chevalier 15542. <<En grant esfroi>> i <•Sovcnt me faib>, a Raynaud, I, n. 0 39,
p. 59· Música : Aubry de Ba, n.o 6o, amb transcripció bona, si exceptuem la interpretació
de les semibreus seguides. Aubry, Cent Motets, m, pl. 7, reprodueix el final del Ms. 844 de
París. Pel refrany del motet [374] de Mo, Bele, aiés de moi merci, que própiament hauria
d'anar amb cursiva a la nostra edició, vegi's Gennrich, Rondeaux, Virelais ..., n, p. 153.
VERSIÓ DE HuELGAS. -Huelgas presenta aquest moteta dues veus, com a \V1 2, 65,
pero amb el text com el motet de Ba. Segurament, dones, el copista tenia davant una
versió a tres com la de Ba, que ell va recluir a dues. D'haver tingut una versió a tres
com a motet simple igual a Flo, segurament hauria estat amb el mateix de Flo. El fet
que trobem aquest text de Hu a Lo D a dues veus, no contradiu el que acabem de dir,
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donat que la versió de Lo D és molt diferent i més jove, com ja hem remarcat. El que
frapa de Hu, és el fet que aquest motet que tots els Mss. vells i els de notació mensura!,
com Mo i Ba, el donen -com de segon modus, Hu el presentí com de primer. De bell nou
veiem com Hu no estima el segon modus. La nota que apunta Hu : <<Tenura de Mulierum et cantasse por natura>>, vol dir, segurament, que aquest tenor ha d'ésser cantat amb
primer modus. Segons Hu, dones, el primer modus seria un cant por ttatura. La versió
de Hu musicalment és idéntica a Flo, quant al motet i quant al tenor; el donar-la amb
ritme diferent, fa que la música apareixi també com si fos diferent, bo i essent fundamentalment la mateixa.
Per tal de situar bé la versió de Hu, ajuntem les versions antigues de Flo, W1 ,
f. 184, i Mo, que ofereixen les versions cabdals de les conegudes fins ací.
Motet : La notació no es presenta pas retocada; el copista, quan anotava aquest
motet, ja l'apuntava com de primer modus, fos pcrque el model ja anés amb aquest
ritme, fos perque ell el canviés; en aquest últim cas, hauríem de concedir que el copista
de Hu ací hi va tenir molta de tras;a.
Tenor : Com de consuetud, en aquest i en altres Mss., les ternariae ligatae sovint
es presenten sense la perfectio a la tercera nota. No sembla pas que aquest tenor hagi
estat mica corregit.

N.0 114, f. no'.

Mot. [369] lVIulieris marcens uenter dum uirescit.
Tenor.

MoTET xxx. És també a dues veus. El tenor, que originariament era el de la
clausula Mulieruro (M 29), n. 0 1, i del qual hem parlat en el nombre anterior, a Hu es presenta completament nou. i\Ientre que el motet hi arriba igual a les versions originals, si
bé apujat a la quinta, com si hagués estat arranjat per a cantar-se a veus blanques, el
tenor arriba tot capgirat i fugint ja dels motllos tradicionals. Al l\Is. es veu com el tenor
original fou fors;a esborrat i canviat; el transportar la pe¡ya seria obra anterior; el desnaturalitzar el tenor seria obra del conegut Rodrigues.

MANUSCRITS. - Coneixcm les versions primitives d'aquest motet; podcm, per
tant, comparar-les amb la vcrsió de Hu, sense gaire csfor\. El tenor se serveix de la mateixa melodía gregoriana que hem vist al motct anterior. Les versions originals, allí el
ritmaven en segon modus, Ilu en primer; ara trobem aquell mateix motiu gregoria ritmat
en cinque modus. La font musical primitiva d'aquest motet la trobem en la clausula de
W1 n.o 65, f. 58; Flo, f. 120', i W2, f. 75', de les quals parla Ludwig en el Repertorium,
pp. II4, 188, etc. Els tres Mss. donen aquesta clausula amb música idéntica. Aquesta
clausula, convertida ja en motet, la trobem primeramcnt a Flo 2, 23, f. 406', amb el text
Mulieris marcens uenter, com a Hu. És la mateixa vcrsió que trobem a W 3 2, 42, f. 174·
Tot seguit es presenta amb el tcxt ja en n·ances [370] A la revenue dou tens qi s'esclere.
i amb música identica a les versions citades, a W 9 4, 21, f. 222'.
EmciONS: TEXT: <<Mulicris marcens>>, Flacius, n. 0 139; AH 49, 247; Chevalicr, II735·
<<A la revenue>>, Stimming, n.o 13, p. 86.
VERSIÓ DE H UELGAS. - Primitivament s'avcnia en tot a la versió de Flo - prescindint de la tessitura apujada -, com dciem suara. El tenor fou retocat, tant, que no
hem pas gosat a titular-lo com a eixit del motiu gregoria del MtJlie[mm]. Aquest tenor
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defuig ja el moviment de terna.ries i binaries simples o lligades, i camina sense seguir cap
llei preexistent; aixó fa que el motet, malgrat que melódicament sigui el mateix del de
la versió classica de Flo, apareixi sovint canviat de ritme per mor de doblegar-se com cal
al tenor reformat. Ajxí, veiem, per exemple:
Motet : Compas IJ, aquest mi, segons els altres Mss., hauria d'é;;ser un fa, i llavors
consonaría millor amb el si del tenor. L 'hem deixat com a !'original, donat que la nota
anterior és la i canta molt millor aquest salt de quinta que l'altre de sexta, malgrat
haver-hi pausa entremig. El re d'aquest compas sembla que havia estat escrit equivocadament com un mi; el mateix trobem al fa del compas rg que primer era un sol.
Tenor : Compas 3, el la primerament era duplcx longa; 13, la pausa arriba molt
borrosa a !'original; r6, a posta hem prescindit de la pausa; 30, duplex longa en comptes
de longa simplement.
Donem la clausula dels tres Mss., que la presenten exactament igual; només el st
del compas 27, va amb el si~ a la clausula de W 1 • Afegim els motets de Flo i W 2 •

N.o 115, f.

III.

Mot. [478a] Diuinarum Scriturarum
Tenor [Fili~].

1

Latens tegmine.

És també a dues veus. Text i música inedits. El tenor ve del
M 37 Gr. <<Propter veritatem>> del Graduale Romaml-ttz, p. 518, <o/. Audi
MoTET xxxr.

fí

u- ••

No coneixem cap clausula del repertori de Notre-Dame que hagi servit com de font musical del present motet.
MANUSCRITS. - Aquest motet era només conegut pcl códex de Ma, f. 135, a dues
veus. És la cinquena vegada que trobem Hu amb Ma en motets coneguts només per aquestes fonts hispaniques. La construcció classica del tenor i del motet i el trobar-lo en el
codex de Madrid, ens permet de considerar-lo com de repertori antic.
Motet : Compas ro, el segon do era longa i fou corregit <;orrectament en brevis;
21-22, aquestes binaries amb cauda final no les considcrem com a plicades.
Tenor : A Hu tot són simplices.

N.o 116, f.

III.

MoTET XXXII.

Mot. [913] Omnipotens fecit grandia
Tenor.

1

Mirabilia.

També a dues veus. No hem pogut identificar el tenor.

MANUSCRITS. - Només a Ma, f. 136'. La versió de Ma és identica a Hu; el tenor
va també sense classificar a Ma. Una vegada més insistim que quan el copista de Hu ha
deixat la cópia fidel del patró que copiava, Hu presenta, dones, una versió ben genwna.
És molt de remarcar el fet que Hu s'avingui amb Ma fins en les incorreccions del text,
com, per exemple, serui per serue i latí per lacte.
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Motet : Compas 20, Ms. escriu fa longa, mi re cum opposita proprietate; nosaltres
transcrivim fa mi re com a una ternaria de breus.
Tenor : Les tres ligatae van sovint sense la perfectio, en comptes de dur-la.

N.o 117, f.

III' .

Mot. Tu, clauiger etheris,

1

Magíster ceteris.

Es tm motet dedicat a sant Pere del qual es copia només una
donat que la tenura fou esborrada en el Ms. - Text i música desconeguts.

MoTET XXXIII.

veu -

VERSIÓ MUSICAL.- És un altre deis motets que arriben amb el ritme binari. El tenor es presenta esborrat, comen els casos deis motets 28 i 30, que també hem vist canviats
de ritme . No es distingeix bé si primer ament duia el tenor classic i si les notes raspades que
es veuen provenen del tenor corregit segons el taranna deis tenors de Johannes Rodrigues.
Els custos s'avenen bé ambla grafía de les notes del motet, i sembla que provinguin de
la primera versió del tenor. Hem cercat en debacles el tenor apropiat. Encara que el motet
arribi amb ritme modal de tercer modus ben conseqüent, el deixem amb ritme binari,
per tractar-se d'un motet relativament jove, o almenys modernitzat.
Compas 2r, el fa era longa i fou corregit com cal en brevis; el mateix trobem al
re del compas 27, al fa del 33 i 36 i al mi del compas 40.

N.o 118, f. nz.

MoTET XXXIV.

Tr. [48ra] Laus tibi, 1 Salus hominum.
Mot. [48rb] L aus tibi, 1 Vi[r]go uirginum.
Tenor [Et uide etc.].

Motet a tres veus.

MANUSCRITS. - Coneixem les diferents versions d'aquest motet per a refer-ne la
historia. El tenor Et vide, que resta, com de costum, sense especificar a Hu, el dóna assenyalat correctament només el Ms. de St. Víctor de París, B. N. f. lat. I5I39· W 2 el
titula falsament : Et super; Mo : Et videbit, i Ba : Alleluya, com remarquen Aubry, Cent
M otets, III, p. 76, i Ludwig, Repertorium, p. 148. La melodía del tenor prové del
Gr. <<Propter veritatem)> del dia de l'Assumpció, el verset del qual, c;raduale Romanum,
p. sr8, diu així : «Audi filia

e~

vi -de,

e~

in..clLna

au - rem

~u..am:

Damunt d'aquest tenor (M 37), hom va composar la clausula a tres veus n. 0 r, que coneixem només per St. Víctor, f. 288, font musical del nostre motet. St. Víctor, anota
encara al marge l'incipit del text frances d'aquest motet. W 2 3, rs, f. 208, el dóna ja
com a doble motet francés, amb el Tr. [479] Dex! t'e fui 1'a pres de t'oir, i el Mot. [480],
Dex! ie n'i ptlis la mtit dor·mir. Vegeu Ludwig, Repertorium, 1, pp. I55, 2or, 309; I, 2,
386; també a Sammelbiinde der IMG, v, 197, i a l'Archiv fiir MW, v. p. 202; etc. Segueix Ba,
el qual al n. 0 28 posa la mateixa versió de W 2, ja amb notació mensura!. Oxford Bodl.
Douce 308, n.o 14, anota només el text del motet. Com a fase més tardana trobem la
de Mo 2, 29, f. 44', el qual afegcix el quadruplum [48r] Diex! tnout me jet sovent fremir,
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i deixa les veus restants com a W 2 i Ba. Ludwig, l. c., p. 155, remarca com el poeta
ha escrit el text del motet com a <<Motet enté>>, en el qual el refrany <<Dieus, fe n'i puis la
nuit dormin> del comenyament, dou amb <<1-i maus d'amer m'esveille>> del final; el comeny
d'aquestes ratlles del refrany és igual, melódicament, i per yO ell ho considera com <<Vert»
i <dos>>, mots classics per aquesta mena de composicions. El fragment de Vaticana Regina Lat. 1543, f. r' (vegeu Archiv esmentat, v, p. 202), dóna un fragment d'aquest motet
amb el triple ja llatí.
EDICIONS.- Text : els francesos a Raynaud, 1, n. 0 I2, p. 19 i s., i Stimming, n. 0 13,
p. r8. Música : Coussemaker, Histoire, pl. 27, n. 0 3, de St. Víctor. La reproducció del triple
ha d'ésser amb clau de do en primera, i no de do en segona, com allí s'apunta. També
Coussemaker, L'Art Harmonique, n.o 48, de Mo. La üanscripció s'ha de fer de nou. A més
de les faltes de costum en Coussemaker, al compas 9 nostre, eixampla massa el üiple,
i per 90 des d'ací totes les veus van coixes i descentrades, degut al fet d'anar un compás més avan<;:ades que el triple. El text va també aplicat malament; al darrer compas
estiragassa les veus inferiors, per tal d'avenir-les amb el triple i finir les veus juntament. Koller, en Viertelfahrschrift für MW (1888), IV, pp. 50 i ss., amb la versió de Mo
que compara amb el de St. Víctor. La transcripció d'ambdós Mss. és molt defectuosa.
Aubry dóna la transcripció de Ba com cal, si prescindim del cas de les semibreus seguídes. Pel refrany Diex! fe ne puis, Gennrich, Rondeaux, Virelais ... , n, p. 215.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Huelgas dóna una versió com la del fragment de la Bibl. Vaticana. Hu, junt amb aquest altre Ms. copiat amb notació mensural, són els únics Mss. coneguts fins ara que donen aquest motet amb el text llatí. Si sabéssim certament que Hu és
el primer Ms. hispanic que contenía aquest motet, podríem afirmar que la versió francesa
fou primer que la llatina. Hu, pero, suposa sempre un altre Ms. més antic, i si el copista
es va limitar a copiar aquest, la versió de Hu és sempre molt fidel. En el cas present, el
copista no va afegir ni va treure res; només va retocar el penúltim compas. És per yO que
la versió musical de Hu s'avé amb la música de la clausula i la de les versions restants.
Els Mss. són uniformes a anota~ aquest motet a la quinta inferior de la tessitura de la
clausula. Hu segueix encara els Mss. dels motets en aquest punt.
Per tal que el lector pugui ben comparar les cliferents versions, donem conjuntament la música de la clausula, la del motet segons W 2 i Mo, i la versió de Hu. Aixó ens
estalvia de baixar en altre comentari més detallat. La versió del Vatica comen<;:a al
compás 7 i s'avé a Hu inclús en el cas de la tessitura. Les variants principals d'aquest Ms.,
la versió del qual ens va proporcionar Ludwig, comparat amb Hu, són:
Triplum : Comen<;:a a la segona meitat del compás 7· 8~. 6, re longa, mi brevis;
9t·2• re do re semibreus i breu; g3 , do brevis; 10¡.2. do longa; 121 .3, re mi do breus; 136 ,
mi re amb plica; 15, com Mo.
Motet : Comen<;:a al compas 7· Compas J¡.s, sol la si p breus; ro 8, la brevis; I1I-2, fa
mi fa semibreus i breu; IIs, si p; I2s, sense pausa; 131-3> do longa; rs, com Mo.
Tenor : Va sencer. Compas rs, com Mo.
Les inconseqüencies més sortins de Hu són:
Triplum : Compas 5 i 9 •. ; 1.,. .
M otet : Compás 6, ••• ··: L.; '- ; rz, ·~, =
13, ·~ =
Tenor : Compás r, la cauda del sol no té significat; 4, el la plicat sense significació
de plica; ídem al primer sol del compás 7; algunes binaries i tres ligatae amb cauda final

l... ;

sense significat ritmic ni melóclic.

•r.
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Tr. [zroa] I n seculum Artijex seculi.
Mot. [210b] I n seculum, supra mulieres.
Tenor [I n seculum].

MoTET xxxv. És un motet doble, a tres veus. Text i música desconeguts. El
tenor prové del Gr. <<Haec dies>} de la diada de Pasqua, Graduale Romanum, p. 203,
<<"P. Confitemini Domino, quoniam bonus : quoniam

• • .,
in sa.é

~

'F•

cu.lum

si bé se n'allunya al final. No coneíxem cap clausula que hagués servit de model del
present motet. La de Flo, ff. ro8-ro8', no és pas igual a la música de Hu. Aquest cantar
de les veus supcriors, barrejant el sise modus amb el primer i, per excepció, amb el cinque,
dóna for91 gracia i s'allunya del procediment del repertori prímitiu deis motets. Com
pot veure's, Hu tendeix sovint a allargar les notes del penúltim compas dels motets.
Triple : Compassos 5 i 7, '• en comptes de \a. .
M otet : Compas r, do si do seria més bonic si fos com al compas 3 i similars,
amb dues semibreus i una breu; II, sobra la cauda del fa a la binaria mi fa.
Tenor : El punt que el copista va escriure damunt de la primera nota de les tres
ligatae, no té significat especial. Algunes de les lligadures són sense la perfectio, en
comptes de dur-la. Compas II, mi plicada sense significat de plica.

N.o 120, f.

II3.

Tr. [644] Gaude, [=Salve] uirgo nobilis,
Mot. [645] Verbum caro Jactum est.

1

Maria.

Tenor Et ueritate.
MoTE1' XXXVI.
Doble motet, a tres veus. El tenor Et ueritate- Mo escriu
Verbum - íou estudiat amplament per Dom G. Beyssac a la Rassegna Gregoriana (rgo8),
vn, col. 14-18. Dom Beyssac dóna el responsori <<Verbum caro facturo ·Csb> de Nada! com
a font melódica d'aquest tenor, segons la següent versió que ell va trobar en quinze Mss .
alemanys, un dels premonstratenses, un altre de benaventa i dos de catalam.

E '·

;? !\•!4 • ;

1\í

f

Ludwig assenyala el tenor V erbum de :Mo com de 03.
Mai no ha existit cap clausula com a font musical d'aquest motet.
Les versions musicals ja com a motet, conegudes fins al prescnt, són : la de Mo 7, 284,
f. 322', <<Salue, uirgo>> i <<Verbul11». Aquesta versió és igual a la deBa, n. 0 g8. Encara París,
B. N. lat. rrz66- conegut com el Ms. del Pseudo Aristótil-, n. 0 I, f. 35', el presenta
a tres veus, amb música igual a l\Io i Ba. La coHecció perduda de Besan9on 716, n.o 8,
copiava també aquest motet, poc c;a poc lla, amb música igual al n. 0 98 de Ba. El
1\IANUSCRITS.-
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Ms. de F lorencia Naz. JI, J, 212, f. 73, dóna el triple d'aquest motet; triple que trobern
encar a a Munic lat. 5539, f. 79'. Arsenal 852r, n. 0 6, duu només el tcxt del motet. Vegi's
Repertorittm, I, 2, p. 445; Sammelbande der IMG, v, 218, i Besseler, Archiv citat, VIII, 178.
EDICIONS. Text : <<Gaude, uirgo>>, Chevalier r8289; <<Verbum caro>>, ibfdem 21348.
Música : Coussemaker, L'Art Harmonique, n. 0 XIII de Mo; F. J. Fétis, Histoire générale
de la mttsiqt~e. v, 252, copia un fragment de Coussemaker; Aubry de Ba, n. 0 98.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Aquest motet és relativament jove. La construcció de la
part motet arnb els mclisrnes deis cornpassos r8-2o i 31-36 ho palesa prou. Donat que Hu
presenta una vcrsió igual a les concgudes de Mo i de Ba, no hem cregut del cas d'encabir -hi la música de cap altre Ms. Fixant-nos en la grafía de la notació de la part rnotet
tal com aparcix a Mo, al Pseudo Aristóti], etc., ens plavia, de primer antuvi, de transcriure aquesta composició amb ritme binari. L'hem deixat en ritme modal de tercer modus,
per seguir estrictament la notació del triple.

Triplum : Compas 3, el Ms. escriu re en comptes de do; 6 i 8, •· = ~ ; 34, ••• en
comptes de '•• .
Motet : Compas 2r, •. = \.. .
T enor : Copiat tres vegades; va dividit en sis períodes cada una.

N.o 121, f. II3'.

Tr. [770] Aue, regina celorum, 1 A.ue, domina.
Mot. [77I] Alma Redemptoris mater, que peruia.
Tenor [Alma].

M OTEI xxxvii. Motet doble, construí1 a base de dos textos d'antífones marianes.
El tenor Alma (de O 48*) és l'incipit de la coneguda melodía de <IAlma redemptorisl}, una de
les antífones mariancs més antigues que coneixem. Text i música provenen del monestir de
Reichenau, coma obra probable de Hermann Contractus (t 1054), autor de la Salve regina.
Cf. AH so, 308 i ss. Blume, <<Reichcnau und die Marianiscben Antiphonem, a Die Kultur der
A btei Reichenau. Erinnerungschrijt zur zwoljhundersten Wiederkehr des Gründt~ngsfahres des
I nselklosters 724-1924 (München, 1925), n, pp. 82r i ss. Sobre aquest tenor i el seu ús dins
la polifonía dels ss. XIII-XVI, veure Aubry, Cent Motets, III, pp. 6o i ss. El Líber Antiphonarizts de Solesmes (r897), p. sr, l'anotava encara una qudrta ¡nés baixa, en do. L'edició vaticana actual, Antiphonale, p. 54, !'anota igual a la versió del motet present:

1? ,.,\A.l'Q •
Al

!lU'.

MANUSCRITS.- Aquest motet no prové de cap font musical. :És de la segona meitat
del s. xm. Fins ara coneixíem només la versió de Mo 7, 285, f. 323', que descriu Ludwig,
Repertorium, J, 2, p. 446, i la de Ba, n .o 5· Cí. Besseler, Archiv fiir MW, VIII, I77.
EmciONS. - Text : <<Aue, regina>>, Chcvalier 2070. «Alma>>, AH so, 317; Chevalier,
86r. Ambdues antífones es troben arreu deis cantorals antics i llibrcs litúrgics moderns.
Música : Aubry, Cent Motets, n. 0 5, de Bamberg. H. Besselc::r va publicar a l'Arch?"v für
MW, vm, p. 242, un motet doble Tr. <<Anima mea>> i Mot. <~Descendí» amb el tenor tAlma»
de Montpeller 7, 282, ff. 321-321', en el qual només el tenor s'adiu al nostre; ibídem,
p. 243. publica el doble motet Tr. <<Rcgina celi1> i Mot. «Ave, regina celorumt amb el tenor
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<<Ave», de París, Arsenal 135, f. 317, tot altre de Hu. P er les antífones gregorianes,
cf. Revue dtt C!tant Grégorien, II, 87 i ss., i IX, 177 i ss.; Mu,sica Divina (1928), 39 i ss.

VERSIÓ DE HuELGAS.- Huelgas s'avé en totales versions de l\lo i de Ba. Les petites variants que conté són de poca importancia. A Hu, com als altres dos l\lss., s'anota amb
tercer modus. Cal tenir en compte <;O que adverteix Ludwig, l. c., quan diu : que tractant-se d'un motet amb dos textos nats independentment, es fa necessari, de tant en tant,
la introducció de petits eixamplaments melismatics, per tal de fer possible alhora llur declamació. Són els passatges melismatics amples que retreiem en el motet anterior. Cal
tenir, encara, en compte, que Mo i Ba anoten així els compassos 37 i ss. de la part motet:
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T riple : Compas 2 i 6,
= r'- ~ • •; 7, 15, 17, 24, 26 i 38, ,. : a de Ba, coro si H u
pretengués fer-ho ar,nb ritme binari. Passa el mateix al motet; 22, sobra la cauda del do ; 39,
la binaria obliqua fa re dnu la falsa proprietas en comptes de la proprietas; escriu \.-,.~
malgrat que ací es tracti clarament d'un tercer modus.
Motet : Compas 9 l'¡t=- !'-- ; 25, sobra la plica del sol; 38 .. : ". .
T enor : El copia dues vegades, de les quatre que el repeteix.
La versió de Hu fou executada a Barcelona en una conferencia-concert a honor
de l'Exposició d' Art Litúrgic de la tardor de 1928.

N.0 122, f. II4. Tr. [n3a] O Maria, decus angelorum,, 1 Subleuatrix.
Mot. [II2j De uirgula, ueris inicio, 1 Irrigua.
Tenor [Et confitebor].
MoTET XXXVIII. Motet doble, a tres veus. El tenor ve de M 12, Et conjitebor,
n. 0 9, que trobem al verset al · lel ui~ttic «<n Dedicatione Ecclesiae>>, <<Adorabo ad templum
sanctum tuum:

et

con..fi.-~

bor

del Líber Gradualis, p. (70], i Graduale Romanum, p. [64].
MANUSCRITS. - La cla.usula musical coro a font d'aquest motet, és el n .0 72 de
Flo, f. 154', que cita Ludwig, Repertorium, p. 8r i 186. Fins ara coneixfcm només el motet [rr2] De ttirgula, 1~eris inicio, que es troba a \V t 2, 24, f. 157, a dues veus. Encara
aquest Ms. anota al marge els mots d'un motet trances, (rr3] Lai1t te't en mai, que serien
d'un motet perdut, contrafactum de ]'anterior. H u és la primera vcrsió que es presenta a
tres veus. Com pot veure's. el tenor i el motet de Hu són iguals a la mú!'ica deis suara esmentats de W,. La música del motet la trobem encara al motet n. 0 58 (n. 0 143) de Hu; ací,
pero, va anotada com de sise modus. Segurament la versió original del motet que ara comentem la dóna W 2 . Aquesta, a dues veus, s'avé ambla música de la clausula de Flo. Hu
afegeix, dones, un triple, i certament no per obra del conegut Johan Rodrigues. Es curiós
Biblioteca de Catalunya
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el fet de la clausula ambla seva cauda, que el motet no va adoptar; cosa rara en la practica deis motets, com podem veure en el n. 0 88 (motet 8), per exemple, i que, amb tot,
l'hem vist practicada en parten el n. 0 95 (motet 14). Ambdós textos i música inedits.
Triplttrn : Compas 9,

··=L. ; 21,

do longa corregida com cal en brevis; 30, la binaria

r-:

.. tn comptes de
33 i 45, ··, . ~.. ; 39, la ternaria ••• en comptes de ••• ; 48, .,
per ti' .
Motet : Compas 9, el mi primer, és re a la clausula i a W 2; 10, el si és do a la
clausula i a W 2; al rr, el do és si, ídem, ídem; 12, el re és do a la clausula i a W 2; etc., etc.
Unes al tres vegades aquestes variants ajunten Hu amb Flo, i al tres H u amb W 2 ;
14 •. per t'-; 29 i 37, •• per ~ ; 41, el do era longa per brevis; si la 1t,. per
Tenor : Huelgas el repeteix dues vegades.

r-- .

N.o 123, f. rr4' .

Tr. [723] Psallat corus in nouo carmine, 1 Organico.
Mot. [724] Eximie pater egregie, 1 Rector pie.
Tenor [Aptatur].

MoTET XXXIX. Motet doble, a tres veus. El tenor Aptatur l'hem vist ja al
n. ro6, motet 22, i el veurem encara més cndavant. És el· tenor que es presenta dues
vegades a Mo i onze a Ba. És significatiu que no surti cap vegada a W 2, ni a Flo, ni
a W 1 . Aubry parla d'aquest tenor a Cent Motets, m, p. 72. Dom Beyssac !'estudia a
Rassegna Gregoriana citada, col. 12, i afirma que 1'
0

e

~

1\i
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~

~

AP-ta..m

dels tenors medievals es troba, quant a la melodía, als responsoris de l'Ofici de sant Nicolau, <<~. Beatus Nicolaus

•
pré.be. re

ce. lé - eti • a.

Ludwig l'assenyala com de O 46*.
MANUSCRITS. - No existeix cap clausula com a font musical del present motet.
Les úniques versions que d'ell coneixíem fins ara, eren la de Mo 4, 6o, f. 98'; la de Ba,
n.o 30, i la de Darmstadt, n. 0 4· Totes aquestes versions a tres veus, musicalment s'avenen a la de Hu; solament que aquesta es presenta una quinta més baixa que la versió dels
Mss. citats. Encara en la col-lecció de textos de !'Arsenal 8521, n. 6 14-15, es copien les
lletres d'aquesta composició. És el mateix motet que cita Franco (Coussemaker, Scriptores, 1, p. 120}, en el seu tractat. Ludwig parla d'aquest motct al Repertoriu:m, I , z, p. 395,
i a Sammelbande der IMG, v, 189, on prefereix escriurc et regie per egregie.
EDICIONS. - T ext : «Psallat chorus)>, Chevalier 15693. <<Eximie pater» ibídem,
5673. Música : Coussemaker, L'Art Harmonique, n. 0 18, de Mo. La transcripció de
Coussemaker és aquí molt defectuosa. Ell no es va adonar que es tractava d'un ritme
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de tercer modus; sovint encara queda trencat el ritme natural de la transcripció en el
triple i en el motet. Per tal d'estalviar espai, no podem retreure tates les faltes d'aquesta
transcripció; cal només comparar-la ambla d'Aubry i ambla nostra. Aubry, n. 0 30 deBa,
el transcriu bé, si exceptuem quan traba dues notes a la primera part del compas en
ritme de tercer modus, que la fa longa brevis en comptes de brevis longa. No hem
tingut a ma la Révue de la mu.sique de Danjou (1846), u, p. 402, on es publica el triple
d'aquest motet, que hom transcriu de Mo.
Tripl-mn : Campas 1, sollonga corregida en brevis; 3 i 15, la binaria 1..., en comptes de ,_..; 14 i 28, ••• per ~. ; 30, •• per \ .
M otet : Compas 5, \ per ~ ; rr, l.., per ~ ; 14, .. per
comptes de langa; 26, coro el 14 i 28 del Triplum.
Tenor : Anotat només una vegada amb la remarca iterum.

N.o

1~

f. n5.

T-;

20, fa brevis en

Tr. (552] Celi domina, 1 Quam sanctorum agmt:na.
Mot. (553] Aue, uirgo virginum, 1 Aue, lumen lu'nÚnum.
Tenor [Et super].

MoTET XL. Motet doble, a tres veus. El tenor Et super de M 66*, que trobem cinc
vegades a Mo i una vegada a Ba, l'hem vist ja al motet 6 de Hu. Aquest tenor prové del
verset al·leluiatic de la Dominica <<V. post Pentecosten». Líber Gradualis, p. 306, i Graduale
Romanum, p. 283, <<Domine, in virtute tua laetabitur rex:

e\

MANUSCRITS.- Seguramcnt mai no ha existit cap clausula que hagués pogut servir
com a font musical d'aquest motet. Les versions més velles que coneixem, a tres veus,
arriben ja amb text francés . Així, W 2 3, 14, f. 207, la presenta amb el Tr. [549] Noine
sanz amor, i f. 207', Mot. [550] Moine (el Ms. escriu N per M) qi a cuer folij. Aquesta
versió de w2 s'avé amb la de Mo 5. IIO, f. 152'. París, Arsenal 6361, amb copia dels
textos francesas del Ms. musical perdut La Clayette, el dóna encara a tres veus, seguint els
Mss. esmentats, en els n.s 18-19. S'ha perdut la versió a dues veus del Chansonnier du Roi
de París, B. N. f. frs;. 844. Aquest Ms. duria segurament una versió igual a la que trobem
avui al Chansonnier de 1\oailles, París, B. N. f. frs;. 12615, n.o 14, [551), Novelleme1ú
m'a sorpris. Coro a contrafactum de les versions anteriorment citades, el trobcm amb text
llatí a tres veus, Tr. [552), Celi domina, i 1Iot. (553], A tte, ttirgo, a Ba. n.o 4· Encara el
trobem aixi a Darmstadt, n. 0 7· A dues veus, amb el text del motet Celi domina, el dóna
el Ms. de !'Arsenal de París 3517, n.o 2, f. z'. Ludwig fou qui primer va refcr aquesta
gama de les versions musicals, al Repertorium, 1, 1, p. 201; II, 1, p. 370, etc.
EDICIONS. - Text : <<Celi domina>>, Chevalier 3486; Mone el reprodueix in extenso,
0
II, 408. <<Aue, uirgm>, Mane, u, 407; Chevalier 2260. <<Nonne>> i <<Maine>> a Raynaud I, n. 66,
go. Música : Aubry, n. 0 4 de Ba.
VERSIÓ DE HUELGAS.- Aquestas'avé ambla deBa i Darmstadt. Ja sabem que Hu
era una coHecció de motets per a ésser cantats al temple de Huelgas; es compren, dones,
que el copista refusés les versions amoroses franceses i prengués aquesta amb text llatí.
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Triple : Compassos 3, 5, 8, 9, 13, 15, r6, 18, etc. •• per 1... . Cal tenir en compte

que el mi blanca del compas 5 és un fa

c:l.

Ba; aquest fa sona millor;

II,

~·t •·~1.-. \¡a • Sem-

bla que el copista de Hu escriu •• per ~, sisón descendents; "· si són ascendents.
Aubry allarga massa el compas 20 nostre.
M otet : Compas 8, el primer mi és un fa a Ba; 13 i 17, ••, 'i" ~., • Per situar la versió
de Hu donem encara la versió de Mo i la de París. Donat que en el volum de la transcripció musical no hem donat les variants de W z• per no confondre massa el text, a
continuació donem les principals d'aquest Ms. rclacionat amb Mo.
Triple : Compas I 6, re do; 26 , mi re; 5t·2• fa mi sense plica; 74·5• re mi re; 96, mi
re; ro6, mi fa mi sense plica; II1-2. re longa; des del 15 al final canvia forya.
M otet : Compas It-5, la si; 4s• mi re sense plica; 44·1¡, do blanca; 61-2· re do plicada; 71.2. sol fa; 121-2, mi re mi; des del 15 al final canvia molt.
Tenor : Arriba només fins al compas 8.

N.0 125, f. IIS'·

Tr. [784] Aue, lux lumimtm, 1 A1te, splendor.
Mot. [783] Salue, uirgo rubens rosa, 1 Sola Xpisti.
Tenor [Neuma].

M OTET XLI. És un motet doble, a tres veus. El tenor és emprat a un neuma de
primer to. Els neumes aquests es troben insinuats encara en diferents tonaris. Aubry,
Cent Motets, III, p. 103, suposa que aquest neuma és el citat per Walter Odington (Coussemaker, Scriptores, I, p. 219). L'antífona Adesto, que cita el mateix teoric (ibídem, p. 221),
i que avui no conservero al repertori litúrgic actual, hi tindria també bona retirada.

MANUSCRITS. - No existeix cap clausula d'on pugui derivar la música d'aquest
motet. Ens trobem de bell nou davant un motet molt conegut en el s. xm. Aubry, l. c.,
esmentava només quatre Mss. que duien aquest motet. En canvi, Ludwig, Repertorium,
I, 2, p. 394, dóna el conspectus clar de l'area geografica d'aquest motet. Així, Mo 4, 56,
f. 93', el dóna amb música igual, pero canviades les vcus; yo que a Hu és el motet, a Mo
és el triple; yO que és el triple a Hu, a Mo és el motet. Ba dóna una versió igual a Hu
en el motct n. 0 84. La col·lecció emparentada amb Ba, avui perduda i assenyalada a Besanyon, en el n. 0 nb contenía també aquest motct amb la versió segurament semblant
a Ba. Al fragment de Darmstadt 3472, n. 0 8, el trobem només des de la meitat del
compas II fins a la meitat del compas 20. Encara a la Bibl. de 1'Arsenal de París 3518,
n. 0 4 i 10, trobem aquest mateix motet. També a 1\Iunic, lat. 16444, n. 0 8, es dóna aquesta
composició a tres, amb les veus posades segons l'ordre de Mo; el <tSalue uirgo>>, truncades
les notes del comens-ament, arriba fins al compas 26; el <<Aue lux>> fins al <mobis» del
compas 23. A dues veus el trobem a 1' Arsenal, 135, n. 0 3· f. 291; a Cambrai, 410 (386),
n. 0 3; a Bologna, Liceo Musicale, Q II, f. 7', on el tenor s'escriu en estil de conductus.
Fora de Mo i de Munic, tots els Mss. restants posen com a part de motet, el <<Salue
uirgo» tal com va a Hu.
EmciONS. - Text : Chevalier 35581 i 18295. respectivament. M1ísica : Aubry, n.o 84
de Ba. La transcripció és coro cal; cal recordar, pero, el proccdimcnt no prou correcte de
1' Aub1 y. de longa brevis en comptes de brevis longa a la primera part del compas, amb
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ritme de tercer modus, ja retret anteriorment, i el transcriure les pliques sense distingir-les
de les notes restants. Aubry, Cent Motets, m, pl. 5, dóna la reproducció de la primera
part de la <<Salue, uirgo rubens rosa>>, del Ms. de 1' Arsenal 3518.
VERSIÓ DE HuELGAS.- Donem només la versió de Hu, per ésser quasi igual a les
esmentades. Cal recordar que el vers <•Cantu, dulcis prosa», deis compassos 18-20, és més correcte que aMo iBa, on hom escriu <<Cantus dulcis prosa>>; Munic escriu «Cantu dulci prosa>>.
Triple : Compas II, do longa seguida de mi do breves i re longa, en comptes de do
brevis mi longa i re brevis (aquest passatge el cita Franco a Coussemaker, Scriptores,
1, p. 120); 12, si brevis en comptes de longa; 13 i 27, do brevis en comptes de longa.
M otet : Compas 9 i 21, 1 "• en comptes de , ~ ; 22, do si •. per ~. ; Ba escriu
do amb plica.
Tenor : Compassos 9 i 23, Hu repeteix el mi com Mo, en comptes d'escriure
duplex longa com Ba.
El compas 15 del triple a Mo va així:
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Munic escriu així:
6
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Al compas 25, Mo (triple) iBa (motet), el segon mi va sense plica .
.1

jN.o 126, f . n6. Tr. [653] Claustrum pudici[ti]e, 1 Virginis triclinium.
Mot . [654] Virgo uiget melius 1 Dum peperit.
Tenor [Flos filius].
MorET XLII. Motet doble a tres veus. El tenor Flos filius, o bé Flos, i altres
vegades Efus, fou conegudíssim al s. xm; els Mss. amb motets d'aquell temps el repeteixen sovintment. És del verset del responsori <<Stirps Jesse>>, text escrit per sant Fulbert
de Chartres (t 1028) i música atribuida- sense prou fonament- al rei Robert II de Fran~a
(t 1031). Es troba al Processionale Monasticum, p. r86. Sobre aquest ~- vegi's Dom R.
de Sainte-Beuvc a Revue Grégorienne (1928), XIII, pp. 121-128 i r68-I74-- H. Villetard,
ibídem (1924), IX, pp. 58 i SS.

flos Fí-li- us e

ju .

MANUSCRITS. - Podem seguir l'evolució histórica d'aquesta composició tan coneguda en els tcmps vells per les dades següents, que Ludwig reuneix en el seu Repertorium,
I, pp. 6r, IIS, 182, 200, 291, i 1,2, pp. 383, etc., etc. Després de conéixer la melodía gre-
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goriana, font musical del tenor, fonament d'aquest motet, per sort nostra podem assenyalar una clausula a tres veus, del repcrtori de Notre-Dame, que fou la primera fase
musical del nostre motet. Aquesta clausula la dóna el primer fascicle de Flo, f. 1r. Hom
hi aplicava tot seguit un text llatí a alguna de les veus superiors, i n'eixia el doble motet,
que ofrena el mateix Ms. de Flo, f. 409', amb el Tr. [647] Stirps ]esse progreditur i el
Mot. [648] Virga cuUus nescia. La roateixa música de la part del motet es cantava aviat
amb el text [649] Gandida uirginitas, que trobem, coro a rootet a dues veus, a W 2 2, 3,
f. 145', i al Brit. Museuro Additional 30091 (Lo C), n . 0 2. Tot seguit els cantors es vallen
d'aquesta música per aplicar-hi text frances. Així el trobem a W 2 3, 13, f. 206', també
coro a rootet doble, a tres veus, amb el Tr. [650] Quant revient et fuelle et flor i el
Mot. [65r] L'autrier fouer m'en alai, el comen9 del qual hom apuntava al marge de W 2,
f. 145' esmentat. Amb text frances, a tres veus, coro a rootet doble, el repeteixen encara
París, B. N. fr9. 844 (Chansonnier du Roí), n. 8 12-13, f. 206', i ibídem fr9. 12615 (Chansonnier de Noailles), n.s 35-36, f. 186, seguint exactament el W 2 citat. Ara trobem coro
aquesta versió francesa, contrafactum de la versió llatina de Flo, s'eixampla, i arriba
Mo 2, 21, f. 26', amb el quadruplum [652] Plus belle qu-e flor, deixant el rootet i el triple
coro a les versions franceses susdites. Sammelbatzde der IMG, v, 197.
Coro a versions franceses perdudes, cal esmentar encara el n. 0 31-33 de La Clayette,
i el d'Oxford, Bodl. Douce 308, n. 0 4, que conté noroés el text del motet. De bell nou el
trobero amb al tres textos llatins contrafacta deis primers . coneguts amb el Tr. [653]
Castrum P~tdicicie i el Mot. [654] Virgo uiget metius a Ba, n. 0 97· Aquesta versió és la
que trobem a Hu. Ludwig assenyala encara Bologna, Liceo Musicale, Q II, f. 8, Virgo uiget,
que noroés dóna el motet i que no hem pogut consultar. Cambrai 410 [386), n.o 12, posa a
dues veus el motet L' autrier fou-er citat, i sobre el qual, amb lletra roés petita, escriu
de recanvi el text Virgo uiget de Ba, n. 0 97 i Bologna citats.
Quant als teorics, cal dir que el cita Franco, Cousseroaker, Scriptores, 1, pp. II9120 : «Si vero longaro sequitur brevis, hoc est multipliciter, quoniam sola vel piures. Si
sola, tune longa est duoruro temporum, et dicitur imperfecta, ut hic:
i

Vlr • ¡o

,

Yl

•

- ~·

9

•

me

-u

,
- ...

Cousseroaker anota allí mateix una altra vcrsi6 d'aquest motet amb tonada diferent. Coro
pot veure's, la tonada de Franco s'avé arob la versió de Hu, inclús en el sol amb plica.
Encara Coussemaker, ibídem, p. 132, posa de nou aquest motet amb el tenor Flos filius.
Pel refrany de virelai frances d'aquest motet, usat, música i text, per Guillauroe
d'Aroiens, cal llcgir Repertorium, p. 201, i Gcnnrich, Musi/,wissenschaft und romanische
Philologie (Halle a. S., 1918), p. 24 i ss. i també en Rondeattx, Virelais ... , que citero a
continuació. Ací, bo i estudiant els rondeaux i virelais del Ms. de Roma, Vaticana,
Reg. Christ. 1490, cita el refrany del f. 136c d'aquest Ms., que va reproduir H. M. Bannister en M omnnenti Vaticani di Paleografía Musicale Latina (Leipzig, 1913), taula roob.
EDICIONS.- Text: <<Stirps Jessc>>, de Flo, a AH 49, 242; Chevalier 19518. Els textos
francesos «Plus bele&, <<Quant revienb i «L'autrier jouer&, a Raynaud, 1, n.o 4, pp. 5 i ss.
«Claustrum (Castrum) pudicicie&i «Virgo uigeb, a Ba, n. 0 97· M1ts1"ca: Coussemaker, L'Art
Harmoniqtte, n. 0 51, de Mo. Si exceptuero les dues semibreus seguides, el transcriu passablement; cal notar que el triple sovint surt coix de ritme, coro al compas 2 nostre, que fa
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els 3-4 de Coussemaker, i els compassos antepenúltim i penúltim on eixampla massa totes
les veus. Aubry de Ba, n.o 97, transcriu com cal, menys el cas de les dues semibreus seguides, que allarga sense necessitat la segona, fent que d'ambdues n'esdevingui un treset.
Encara el cas de les pliques que transcriu amb nota d'igual grossaria que les notes ordinaries, i, per tant, és impossible de distingir-les en l'edició. Per la versió de Cambrai i
de Bologna, vegi's Ludwig, Archiv für Musikwissenschaft, v, pp. 2!2 i 220. Sobretot cal
veure la transcripci6 musical del refrany de les versions Batines i franceses deis diferents
Mss. a Gennrich, Rondeaux, Virelais ... , u, pp. 32-35.
VERSIÓ DE H uELGAS. - Deiem que Hu s'avé amb Ba. Les úniques variants que hi
trobem són les següents:
Triple : Compas 23, fa; 46, fa amb plica descendent; 66, si; 73-8:
6

Or

que canta millor que Hu; 133, do si; r6¡. 2, do amb plica descendent; IBa, la sense plica;
r86 , la si sense plica; 201.2, do longa, més correcta la versi6 de Hu; zo,.s, do, i 206 , la;
211. 2, do si amb plica descendent; 226, sol i ritmat com a Flo.
M otet : Compas 21.2, sol fa, sense plica; 31-2• sol fa, sense plica; rol·2· la sol, la
versió de Hu és més conforme; ro0, sol, sense plica; II-r2,

més conforme Hu; 143, do, sense plica; 146 , do, plicada; I51.2, la sol; 203, mi; 24, coma Flo.
Quant a la notació de Hu, les falles principals són:
Triplum : Compas r6t·2• do brevis en comptes de longa; 224·6• mi re breus en comptes
de longa breu.
Motet : Compassos 2-3, el sol plicat és poc ilegible a l'original; 64-5, la plicat sense
significació de plica; II, sol brevis en comptes de longa.
La versió de Hu queda ben comparada amb les versions que donem de Flo (clausula i motet), de W 2 , f. 145'. Lo C, n. 0 z; W 2 , f. 206', i Mo. Les versions de París que no
hem pogut encabir al text, no varíen mica el fons musical de la versi6 de W 2, f. 206'; les
principals variants del París, f. fr9. 12615 i f. fr9. 844 són:
Triple : Compas 3, segueixen Mo; 6, segueixen W2; 8, si P com Mo; II, segueixen
Mo; 123 , si la sol, el R duu el si P; 143 , do; r8, N com W 2, R tercer i quart la amb
plica ascendent; 20, segueixen Mo; 211. 2, si do si; 223, sol; 22.._5, fa mi re; 23, solla.
Motet : 2, segueixen W 2 ; Nz 3, fa mi; 26 , mi fa; 31·21 sol; 33 , N fa mi; 5, segueixen W 2;
61.2 N, do plicada; 68, la sol; ro 3, N segueix W 2; II 1.2, N mi; II 3, N fa sol sense plica;
124-5, fa mi fa; 15 8, N segueix W 2, R segueix Mo; 173 , N sense pausa; I8t·2• N re amb
plica ascendent; 19 3, segueixen W 2; 20 R com Mo; 20v N mi.

N.o 127, ff. n6'-n7. Tr. [732] Amor 1úncens 01nnia 1 Potencia.
Mot. [733] M arie preconio 1 Deuocio.
Tenor [Aptatur].
M OTET XLIII. Motet doble, a tres veus. El present motet és un deis més interessants del repertori antic, perqué bo i semblant dels millors temps classics del s. xm,
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obra el camí del motet isorítmic, que trobarem al s. XIV i fins al s. xv. Quant al tenor
Aptatur, n'hem parlat ja al motet n. 0 39 del present recull.
No es coneix cap clausula com a font musical del present motet. Sobre el seu
origen escriu l'Aubry, Cent Motets, III, p. gr. <<L'origine de ce motet est une prose ayant
meme incipit, qui se trouve dans différcnts prosaires du diocese de París, entre autres, dans
le ms. lat. IIOJ f. 374vo de la Biblíotheque Nationale.1>
<<Le motet fait trope sur le texte de la prose et, quand il reproduit un vers de !'original, il en conserve également la mélodie. Seule, la premiere moitié de la premíere strophe
de la prose a été utilisée par l'auteur du motet.l>
MANUSCRITS. - Com de costum, hem d'acudir als estudís de Ludwig, el qual a
Sammelbtinde, v, pp. 217 i ss., i al Repertorium I, 2, p. 444, parla d'aquest motet. <;o
que n'havia assenyalat Aubry, l. c., era ben poca cosa, comparat amb l'estudi que en
fa el mestre alemany. El trobem a tres veus i amb text llatí, com a Hu, a Mo 7,283,
f. 321' (o 319', si s'esmena la foliació original). També al Pseudo-Aristótil, París, B. N.
lat. n266, n. 0 3, f. 37· Encara a tres veus, amb versió identica, a Ba, n. 0 59· La coHecció
perduda que contenía 57 motets, uns amb text llatí i altres amb el text frances, coneguda
només per la taula de Besanc;on 716, posa com a n. 0 7 el prescnt motet. També a tres
veus, es troba a Flo, Nazionale n, I, 122, f. 144' que no hem pogut consultar. Coro a versions a dues veus, es coneixen només la de París, Arsenal .135, n. 0 4, f. 291' i la de
Londres, Br. Museum Additional 27630 (Lo D), f. 6r', Ms. ja del s. xv.
Entre els teórics medievals, coneixem només la cita del Pseudo-Aristótil suara
esmentat, el qual, parlant del modus <<seu maneries1>, cita el <<Marie preconio1> com a model
del tercer modus, segons la seva teoría; de segon modus segons la teoría admesa arreu.
(Vegeu Coussemaker, Scriptores, I, p. 279.)
EDICIONS. - Text «Amor uincens», Chevalier roo8 <<l\Iarie», ibídem, rn62. Música:
Coussemaker, L'Art Harmonique, n. 0 r2, de l\Io, amb transcripció bastant fidel. Hem
d'esmenar-li la darrera nota de cada frase, que ellla transcriu com a longa a totes les
veus, en comptes de fer-Ia com a brevis, tal com dóna el Ms., que segueix fidelment el
segon modus. També el Ms. anota amb P el si del motet en algunes ratlles que Coussemaker oblida per complet. Cal remarcar que a la transcripció nostra, des del compas 5
del motet fins al final, el P de la clau ha d'anar amb parentesi.
Coussemaker, al compas 27-28 del triple- numeració seva ..,.-llegeix mi re do si la, en
comptes de mi fa mi re do, com escriu ben dar 1'original. Al compas rg1 del motet, ha
d'ésser fa i no mi, com ell escriu; 323, fa i no sol; 41-42 i 44-46, compareu amb la transcripció nostra. 533 mi i no fa. Fétis, Histoire générale de la Mtlsique, v, 258 i s., copia la
transcripc16 de Coussemaker; Aubry, n. 0 59 de Ba.
Ludwig remarca com el motet és un tropus del comenc;ament de la tan coneguda
seqüencia de Chevalier, n. 0 rn6z, a la qual el motet empra els quatre primers versos i
la melodía; ho havia primerament remarcat 1' Aubry, com resta indicat. Encara ens fa
fixar Ludwig com aquest motet de segon modus, amb resolucions melismatiques del valor
de la longa, acompanyat del triple que guarda generalment també el ~egon modus, dóna
la impressió d'un motet dels classics vclls del s. xm. Ben mirat, pero, no és així, sinó
que ens trobem davant un motet que és el primer que presenta per primera vegada la
Isorhythmia, yO que vol dir que adhuc les veus superiors són constru"ides amb períodes iguals;
construcció musical que domina més tard en els motets del s. XIV i fins al s. xv. Aquesta
disposició regular dels períodes musicals no es troba pas en els motets de !'epoca antiga.
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És ben de remarcar la construcció interna de les veus constru1des totes isorítmicament.
Així el tenor repetit tres vegades, i encara comenc;at una quarta vegada, assenyala ja els
períodes en que es divideix la composició; el triple dóna 3 + 2 + 3 compassos que van separats per una pausa; el motet traspassa cada vegada el període i dóna 3 + 2 + 4 compassos; 2 + 2 + 4, i 2 + 2 + 6. Hom pot remarcar com les pauses generals als compassos 3 i 5
retornen després a cada període. Cf. Repertorium, I, 2, p. 444 i s.; Sammelbande der IMG, v,
p. 217; Besseler, a I'Archiv fi¿r MW (1926), VIII, r68, nota 5, i I79· Perla isorítmia deis motets de Machaut, vegi's Ludwig, Guillaume de Machaut Mttsikalische Werke (Leipzig, 1929).
VERSTÓ DE HUELGAS. -La versió original de Hu era fidelíssima. Ja hem vist com
el copista (o potser el corrector algunes vegades) avorria el ritme modal de segon modus.
Aquí ens trobem en un altre cas frapant. El corrector va intentar de modernitzar en
compas binari aquest motet tan característic de segon modus. El corrector es trobaria
amb dificultats, i per aixo desistida de corregir-lo sistematicament.
Per comprovar la fidelitat de Hu en aquest motet, donem, a més, les versions de
París, B. N. lat. rr266, Mo i Br. Museum Additional 27630. Mo s'avé en tot a Ba, fins en
les variants deis compassos 12-13, per exemple. Londres el dóna ja modernitzat amb
compas binari, com hem vist que feia Hu en el motet 5 i 15. Les inconseqüencies principals de Hu, són així:
Triple : Gompas r 6 •6 do re anaven ben escrites, i hom va afegir-les sense cap raó
l'opposita proprietas; 26•6 , re si, hom va esborrar la proprietas escrita com cal, i va afcgir-li,
desfigurant-les, l'opposita proprietas; 65-a, fa mi primer anaven ambla proprietas, fou es borrada, i escrita l'opposita proprietas; 8z.3 , mi re amb l'opposita proprietas, afegida, com hem
vist, a !'anterior; 95·6• sol la anaven escrits bé, i fou afegida l'opposita proprietas; ro6 •6 ,
si do, opposita proprietas afegida sense rC!ó; r2 5.6 -r31 • re mi sol fa semibreus, en comptes
de re mi semibreus, i sol fa breus; r45.a. fa mi amb l'opposita proprietas afegida, i
esborrada la proprietas; I5s-a. do re amb l'opposita proprietas afegida; ídem, al re mi
del 17; r8s.a. mi breu en comptes de longa; 225 -s, re mi amb 1'opposita proprietas afegida;
23z-s, solfa, amb l'opposita proprietas afegida i esborrada la proprietas; ídem al mi re
següents; ídem, al la si del 256•6 i re mi del 262•8 i en canvi, en el fa re fou afegida la
proprietas.
Motet : Compas Iz.3, do si no tenia l'opposita proprietas, fou esborrada la proprietas
i afegida aquella; 3, la cua del sol és afegida; 4, el mi era longa i fou corregida, sense raó,
en brevis; 65 •6 , si do amb l'opposita proprietas afegida; ídem, al do si del ·compas següent
i al do re del 8; ro6, el do era brevis i fou corregida en mínima; ídem, d mi del rz; 145, la
longa fou corregida, sense raó, amb brevis; I52·S• al do re, els fou afegida l'opposita proprietas; el mi original fou corregit equivocadament en sol; IJ, la cua del si, afcgida; ídem, al
si primer del compas r8; r86 , el si longa estava bé, i fou corregida en brevis; rg, re mi amb
l'opposita proprietas afegida; d segon mi, longa, sobra; 20, el segon do és brevis en
comptes de longa; 225 -s, fa mi, amb l'opposita proprietas afegida; 231 , re longa en comptes
de brevis; el si de la ternaria re do si era brevis i fou corregida en mínima; el la si final
amb l'opposita proprietas afegida; 246 el sol mínima en co~ptes de brevis; 25s·6• la ternaria re mi re corregida malament; 26, la do duia l'opposita proprietas, i fou esborrada
sense raó. Com al triple, hom hi va afegir, per orientar, les lletres a b e d e.
Tenor : Va copiat dues vegades : una amb el triple, una altre amb el motet. El
tenor va quedar escrit com cal, donat que el corrector de les veus superiors el va deixar
intacte; només hi va afegir les lletres a b e d, coma senyals orientadores per avenir-se amb
el triple i amb el motet.
Biblioteca de Catalunya
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N.o 128, ff. II7'-II8. Tr. [483] Ex semine Abrae 1 Diuino.
Mot. [484] Ex semine 1 Rosa prodit spine.
Tenor [Ex semine].
M01'ET XLIV. Motet doble, a tres veus. El tenor <<Ex semine» prové de la clausula
M 38, segons la numeració de Ludwig. Es tracta del verset aHeluiatic <•Solemnitas gloriosae Virginis Mariae,

e.

~ . ~... ' J,..

,..

•

ex sémi-ne

Abrahae ortae,>, cte. de la festa del Roser del primer diumenge d'octubre - avui traslladada al 7 d' octubre- Líber Gradualis, p. 556, i Graduale Romanwm, p. 539, que antigament es cantava per a la Nativitat dela Verge Maria, «Alleluia. Nativitas gloriosae... &
MANUSCRITS.-Coneixem bé l'origcn i l'evolució d'aquest motet. En parlen amplament
Aubry, Cent Motets, III, pp. r5 i 76; i Ludwig, Repertorium, I, r, pp. 34· II3, r79· r82, 2r3,
2r6, i 1, 2, p. 395; etc. Sabem que damunt el tenor copiat suara, Perotin va construir una
clausula a tres veus, segons ho testimonial' Anonim IV de Coussemaker, Scriptores, I, p. 342.
Aquesta clausula la trobem a tres vcus a W1 , f. rr; Flo, f. 32; W 2, f. r7, i Mo, f. ro. A
dues veus, es concix només per Flo, f. rzg'. Servint-se de la música d'aquesta clausula
a tres veus, hom hi va aplicar el tcxt [483] Ex semine Abrahe, pcr fer el motet simple a
tres veus que trobcm a Worcester, fragmcnt XVIII, amb notació quadrada i amb partitura.
Una reducció de la clausula la trobem en el motet a dues veus i amb el mateix text llatí,
a Flo 2, 14, f. 403', i a W 2 2, s. f. r46'. La música de la clausula a tres, la trobem integralment igual amb el text llatí esmentat al motet, i altre [484] Ex semine rosa al triple,
a Mo 4, 62, f. roo'; aBa, n. 0 29, i a Hu. Amb música idéntica, pero ja amb text francés
[485] Se j'ai amé, que hom troba ja anotat al marge de W2 2, 5, f. r46', es veu encara a
w2 r, r5, f. I36, on s'anota amb partitura com a Worcestcr. Una reducció a dues veus,
amb text francés, la dóna encara W 2 4, 77, f. 247, Se fe ai amé; una segona versió, amb
el text [486] Hyer mein trespensis, l'ofrcna W 2 4, 46, f. 233'.
De no tenir la clausula de Pcrotin, en veure els melismes deis quatre compassos
primers d'aquesta composició, ens creurícm que es tracta d'un motet relativament jove,
potser com de la segona meitat del s. xm. El Ms. de Worcester és preciós per veure
l'evolució del nostre motet. Ell demostra com els cantors cantavcn la part organum
d'aquesta composició, amb música a tres veus damunt els mots Alleluia, Nativitas gloriase Virginis, i en arribar als mots ex semine, es continuava el cant ja en forma de motet
fins a la fi de la composició. La clausula amb altre text, a WJJ f. 42, i W 2 , ff. r7' i r9'.
EDICIONS. - Text : <<Ex scminc Abrae,> Chevalier, 26283; junt amb <<Ex seminc
Rosa,> aBa 29; <<Se j'ai amé>>, a Stimming, n. 0 2 de l'Apendix, p. 78; <<I-lycr mein», ibídem,
n. 0 r8 de l'Apend?x, p. 89. Música: Aubry, Cent Motets, m, pl. r, dóna la fotografia de
W1 , f. rr. Ací mateix, pl. 2, dóna la primera pagina de Worcc~ter. Encara publica la
versió de Ba, n. 0 29. Hughes, en Worcester Mediae--ual Harmony, pp. 8o-8r, parla de l'organum d'aquest motet, i reprodueix la part de la clausula de Worcester que Ludwig esmenta encara al Die Quellen der Motettm, a l'Archiv fiir MW, v, 192 i 274·
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VERSIÓ DE HuELGAS. - Presenta aquest motet avenint-se a la versi6 de Mo
i de Ba. Hu posa, pero, per triple ~o que a la dausula i a les altres versions és el motet;
al motet posa ~o que en els altres Mss. va com a triple. Per tal de seguir bé l'evolució
d'aquest motet, encabim la música de la clausula segons la versió dels diferents Mss. Donat
que la composici6 original de Perotin és més llarga, deixem el fragment de clausula que
no fou emprat pel motet. No hem tingut a roa la fotografia íntegra de la versi6 de Wor:cester pcr poder assenyalar ací les variants; per la mostra que ofrena Aubry, l. c., veiem
com aquesta versi6 duu el text davall el tenor i les tres veus són posades en partitura,
cantant-se en l'estil dcls conductus. La música s'avé integralment amb Mo i Ba amb
poques variants; al compas 14 Hu trenca el ritme general per haver suprimit la pausa
del tenor i escur~at la valor de les notes de les veus superiors. Conjuntament donem
les versions llatines i franceses dels Mss. que hem citat suara. Aquestes versions segueixen amb poques variants la clausula de Per otin. És curiós que cls Mss. s'allnnyin
tant de la clausula en cls compaSSOS 2I, 23 i 27-28; en canvi, W2, f. 136, és l'únic
Ms. en el qualla part motet s'assembla més a la clausula en els compassos 21-23 i 27. H u
segueix en tot el ritme del motet autentic, si exceptuem el compas 14, on el tenor fou
copiat seguit sense la pausa, i el copista es veié obligat a reduir les valors de les notes de
les veus superiors. En cls melismes del comens;ament, Hu aplica el text difcrentment deis
altres Mss.
Triple : Compas r, Hu escriu "r en comptes de ' , que escriuen els restants Mss.;
4, el mi amb plica, sense significat de plica; 17 i 25, •• en comptes de ~• .
Motet : Compas 23, el re plicat sense ésser plica; ídem, al fa del compas 28.

N.o 129, f. II8'.

Mot. O, planga[n]t nostri prelati:
Tenor [Omnes].

1

Rebus suis uiduati.

M OTET XLV. Motet simple a dues veus. Text i música desconeguts. El tenor Omnes
es repeteix ací vuit vegades, de les quals Hu només en copia dues. La melodía d'aquest
tenor és emprada al Graduale de la tercera missa de Nadal : <Niderunt

E ;, ....,.. •
o

mnes

del Graduale Romammt, p. 31. Aqucst tenor, que .Mo el dóna quinze vegades, Ba vuit
i Hu cinc, el cita l'anónim IV, susdit de Coussemaker, Scriptores, 1, p. 358 : «Et dicitur
Omnes secundum quod extrahitur a Viderzmt omnes, et sic per repctitioncm bis, vel ter,
vel pluries sufficit quoad tenorem ...» Vegeu <;o que en deiem al motct n. 0 17, p. 258.
VERSIÓ MusiCAL. - Aquest motet ja no és del repertori antic. La notació és igual
a la del triple del motet 86 de Bamberg, també amb breus i semibreus; com a unitat
de moviment es pren ja la semibreu. El motet, bo i no avenint-se amb les divisions
periódique~ del tenor, dóna 8 _.. z; + 8 + 2; 1 8 + 2 __. 2. El text bescanta el servilisme medieval de la jerarquía eclesiastica al poder civil. Per tractar-se d'un motet
així modern, tradu1m la ternaria amb
del repertori antic.

bLJ ,en comptes de clJ , coro ho

fem en els
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N.o 130, f. rrg. Tr. Salue, porta regni glorie, 1 Lux gracie.
Mot. Salue, salus gencium, 1 M aria, fidelium.
Tenor Salue sancta parens.
M orET XLVI.

Motet doble, a tres veus. Text i música desconeguts. El tenor prové

de l'introit

-a

• f'i

lf¡. •

de les festes de la Mare de Déu, Graduale, p. [87]. Cal tenir present que el tenor dels
motets antics en el repertori de Notre-Dame mai no va emprar la melodía deis introits;
els prime¡·s motets que es coneixen amb tenors emprats als introits són ja del s. XIV.
Aixó vol dir que el present motet, de dimensions tan redu1des, tampoc pertany al repertori vell, cosa, d'altra banda, que es palesa prou per la construcció del tenor.
Triplum : Compas 5, la brevis en comptes de longa; II, la plica del sol no té significat de plica.
M otet : Compas 4, manca la pausa; II, manca la falsa proprietas al do la; el do
segon d'aquesta quaternaria ha d'ésser brevis en comptes de longa.

N.o 131, f. rrg. Mot. [131] Deo confitemini,
Tenor [Domino].

1

Qui, sua clemencia.

MorET XLVII. Motet simple, a una veu. El tenor Domino és emprat al verset
del Gr. «Haec dies, quam fecit Dominus exultcnus et laetemm in ea. y. Confitemini

Dó _ mi - no,

de la <<Dominica Resurrectionis>>, Graduale Romanum, p. 203. .
MANUSCRITS. - La clausula musical a dues veus que hom va compondre valent-se
d'aquesta melodía, la trobem a Flo, f. 108', i W 2 , f. 71'. No s'ha servat a W1 pel fet de
mancar-hi els folis 51-52, en els quals es trobaria. Els motets servats a W1 són molt rars;
el «Deo confitemini>> és un d'aquests. Aixó prova que el present motet pertany al repertori
vell deis motets primitius. La versió de W1 , f. 107, a tres v.eus, coro a motet simple i amb
l'estil de conductus, la trobem encara identica a Flo 1, 6, f. 383; a l\Ia, f. 106, i a
W 2, 1, 4, f. 126. A.mb text ja frances, també com a motet simple, a tres veus, el
porta W 2 1, 16, f. 136' [132] Mout est fous qui jame croit. Una reducció a dues veus amb
el mateix text llatí suara esmen tat, la tenim a W 2 2, 4a, f. 146; amb el text Motd est fox,
a W2 4, 58, f. 238. La versió de Hu és una reducció, a dues veus, seguint la clausula
original i W 2, f. 146. A W1 i aMa, després del <<Deo coníitemini>>, segueix el motet [140]
Laudes referat, com si fos una mateixa composició. Aquest Laudes referat segueix fidelment la continuació de la clausula. A Flo, en canvi, el <<Deo confitemini>> va coro a motet

ELS MOTETS DE LAS HUELGAS

293

scparat del següent <<Laudes referat». Ludwig parla del present motet al seu Repertorium,
pp. 40, ro4, 179, etc.
EmciONS. - Te:xt : «Deo confitemini>> Flacius, n.o 35; Milchsack, n. 0 149, que
!'ajunta amb el <<Laudes referat», per seguir massa fidelment W1 ; AH 49, 224; Chevalier
4356. <<Mout est>> Stimming, n. 0 3 de l'Apendix, p. 78. Música: Wooldridge, O:xford History
of M usic, I, p. 366, reprodueix el final de Flo, i pp. 363-364, transcriu la versió de Flo.
Aquesta transcripció és bona, si exceptuem el triple del compas 17 - 9 dels nostres i el motet del compas 24 - 13 deis nostres - que els fa de segon modus, sense cap raó.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Com deiem, Hu presenta una "fersió redu1da a dues veus.
Aquesta melodía del motet s'avé exactament al duplum de la clausula que adorna amb
petites notes de pas com a floriturcs, seguint el costum de Hu, de fer pliques arreu. Per
tal de situar la vcrsió de Hu, doncm la música de la clausula segons Flo i W 2; encara adjuntem les versions del motet llatí de Flo, Ma i W 2 i també les dues versions franceses
de W 2 • El donar aquestes transcripcions, ens estalvia de baixar a detalls i comentaris més
llargs. Hom pot veure com la versió de Hu és ben fidcl. La ma de Johannes Rodrigues
no es va atrevir a retocar aquest motet, malgrat d'ésser un dels més antics del repertori.
M otet : Compas II, el fa amb plica brevis asccndent no el considerem com a plicat.
Tenor: La ternaria s'anota tres vegades <<sine perfectione>> en comptes de dur-la.

N.0 132, ff. ng'-rzo. Tr. Ex illustri nata prosapia, 1 Catherina ... 1 Sponsa.
Mot. Ex illustri nata prosapia, 1Catherina ... l Et nobilis.

Tenor.
MoTET

XLVIII.

Motet doble, a tres veus. Text i música desconeguts.

VERSIÓ MUSICAL. - Duu ja la sernibrevis com a unitat de moviment. Hom hi pot
veure una mena d'isorítmia a totes les veus; és dar que aquesta isorítmia ja no té la gracia
de la del motet 43; el tenor s'allunya també del tenor classic. S'hi veuen també canvis
de veus. Aquest i el motet n. 0 45 són deis més joves del recull. No hem pogut identificar
el tenor, que sembla ésser del fons popular. Si preníem el text del motet com a una
continuació del text del triple, tindríem un motet que canta - inclús en el tenor talment com un conductus.
Triple : Compas 6, el segon si duu una petita cua ascendent a !'esquerra, que no
té cap significat de plica ni de mínima; el mateix veiem al si del compas 9, 10, 17 i al
mi del 18. També al re segon del compas 25 i al si del 26, segon sol del 27, si del
29, segon si del 30, la del 31, si del 33 i 34, segon sol del 35 i si del 39·
Motet : Amb més regularitat que al triple, trobem ad la forma .~ . en comptes
de _... . 29, no sabem per que ací es trenca el ritme general de les veus superiors.
Tenor : Es repeteix ciJ;tc vegades; es copia només dues.

N.o 133, ff. rzo'-rzr.

Tr. [6gg] ]am nubes dissolttitur.
Mot. [7oo] ] am, nottum sidus oritur.
Tenor [Solem].

M OTET XLIX. Motet doble, a tres veus. El tenor Solem és emprat al O 19 segons
la numeració de Ludwig, i es troba a Flo, f. 179. La melodía original d'aquest tenor la
trobem al responsori «Solem justitiael) del Processionale Mo11astictm1, p. 185, <!In Nati-
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vitate B. Mariae>>. Sobre aquest ~.• text de sant Fulbert de Chartres, vegi's Dom R. de
Sainte · Beuve a Revue Grégorienne (rg28), XIII, pp. I2I i ss. Hom hi va emprar només
el primer incís musical:

E

:~,; r·hr- ~

So . lem

que es repeteix quatre vegades subdividit en cinc períodes cada vegada. El tenor del motet
canta re faino re mi, com diu el comen~ament d'aquest responsori al Processionale esmentat. La resta és seguida fidelment. Aquest tenor está construit amb rigorós ritme modal.
MANUSCRITS. - Es un altre dels motets que ja no prové d'una cHmsula musical
preexistent. Les versions que en coneixem, les enumera Ludwig, Repertorium, I, 2, p. 438.
Així, es conserva a tres veus com a Hu, a Mo 7, 275, f. 307'; ací el trobem truncat per
mancar-hi el foli 308. Turin, R. B. Mss. Vari 42, n. 0 5, f. 6', també a tres veus.
Encara Br. Museum Add . 27630 (Lo D), f. so', igualment a tres. No hem tingut a má
l'altra versió a tres que es troba a Trier 322 (426), r994, f. 2I4'· Amb el mateix text
i a tres veus, pero ja amb música més jove, l'hem vist al Ms. d'Oxford, New College,
n .o 362, f. 83.
EnrciONS. - Text : AH 45b, 45, on ajunta falsament.aquests dos textos en un.
Blume va copiar aquest text del Collectaneum del s. xv, servat a Trier 322, que hem citat
suara; <<J am noyum sidus>>, Chevalier 38325. Música : Gerbert, De Cantu, II, r2g, reprodueix, sense transcriure, la versió de Lo D, i es deixa, sense raó, el tenor Solem. Ludwig
parla amplament, l. c., de com canten les veus i de les característiques d'aquest motet
ja relativament jove. Per aquest tipus novell de motet, tan semblant al Salve virgo de
Mo 7,300, vegi's Besseler, a l'Archiv für MW, VIII, pp. rSo i s.
VERSIÓ DE HuELGAS. - A més de Hu, donem la de Turín, la de Londres i el
fragment de Mo. Hom pot notar tot d'una la diferencia de lligadures en els diferents
Mss. El fam segon del comen~ament del triple i del motet només es troba a Hu. Quant a
l'aplicació del text, tampoc no van sempre uniformes els Mss. Hu adés segueix Turín,
adés Londres, adés Mo. En el tenor, divideix rítmicament la duplex longa en dues longues. Les veus superiors de Hu són identiques a les dels restants manuscrits.
No cal remarcar la importancia d'aquest motet que perta.J?.Y a la producció relativament moderna. Els melismes al comen~ment del triple i del motet, traspassen encara
l'amplada deis melismes d'alguns altres motets que hem vist en el present recull. Les
veus es mouen amb bonic contrapunt, sempre amb ritme modal adés de sise, adés del
primer, i altres vegades amb cinque modus. El fet de les pauses alternades en el motet
i en el triple mentre una veu canta, el fet de repetir insistentment aquest fam arreu com
a record llunyá d'un hochetus, contrasta amb la repetició estrictament igual del tenor
i fa que aquest motet sigui sumament interessant en molts detalls d'aquesta novella forma
de motet. A aquest motet hom troba encara el canvi de veus que semblen imitacions;
aquests canvis no surten pas en els motets més antics.
Triple : El punt que es veu afegit damunt o al costat d'algtmes lligadures o notes
simples, al triple i al motet, no té cap significat rítmic.
M otet : Compas r3, el re és brevis en comptes de longa.
Tenor : S'escriu només una vegada amb la remarca <<quatuor uicibus dicatun>,
cada vegada es divideix en cinc períodes de dos compassos cada un.
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121'-122.
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Duplum Casta catholica 1 Cantent conmtbia.
Tenor Da, dulcis domina, 1 Dulcoris dulcia.

Doble conductus, a dues veus. Text i música desconeguts. f:s el primer conductus
conegut fins ara que es presenta amb dos textos cantats simultaniament pel tenor i pel
duplum formant un conductus doble. En aquesta composició les veus canten meravellosament. Després de comenl)ar amb l'estil de conductus, segueixen uns canvis de veus,
talment com si fossin imitacions canoniques. Així, veiem com els compassos 57-92 de la
veu inferior, són repetits exactament pel duplum en els compassos ro 7-I4z· Els compassos
4,-92 del duplum van rcpetits per la veu irderior al campas 9,-r42; els compassos r4 3-r82
del duplum són iguals als r8 3-22 de la veu inferior. Els r4,-r5, de la veu inferior els
veiem repetits als compassos r8,-rg, del duplum. Al compas 23, en comenyar Amen la
veu inferior, ve un hochetus, seguit d'un contrapunt florit de les veus, que s'allunya de
l'estil musical característic deis conductus siHabics, bo i recordant el cant florit de les
veus deis conductus melismatics que veurem més avall. Aqucst conductus suposa una
ma mestra en el maneig de les veus. ¿Qui seria aquest mestre que per primera vegada
adoptava el conductus doble allunyant-se ja de l'estil musical deis conductus i barreja.nt
ja el campas ternari amb el binari? Certament sembla que no seria el conegut Johannes
Rodrigues.
Duplmn : Els punts marcats damunt les notes no tenen cap significat rítmic. Les
lletres a b e són per guiar el cantor, i s'avenen amb l'a b e de la veu inferior. Compas 3,
transcrivim la forma

.t.... . •\/>

i similars, amb

r·p; 9 i similar~. la ternaria ~•• ~ ••• ~ t!!.

Te1tor : Compas 3 i similars, la ternaria \,, ~ ··· ; 6, el sol primer va sine perfectione en comptes de dur-1a; ídem, al tercer sol del 14 i al tercer del r6; rs, sol plicat
sensc significació de plica; r6, el sol primer duu plica sense ésser-ho; r8, el re primer no
és plica malgrat marcar-la; 30, sol plicat sense tenir significat de plica; ídem, al la del 30.

N.0 135, ff.

122'-123.

Tr. Aue uerum corpus natum.
Mot. Aue, uera caro Xpisti.
Tenor.

M OTET L. Motet doble, a tres veus. Música desconeguda. No hem pogut identificar el tenor.

EmciONS. - Text : <<Aue uenum, AH 54,257; Chevalier 2I75· <IAue, uera caro»,
Chevalier 35762. Música : <!Variae Preces» de Solesmes, varen divulgar 1' «Aue uerum».
També A. Gastoué, en el seu Ordinarium Salutatiommt, el publica amb dues melodies,
la primera igual a la de Variae Preces i l'altra com a <<alius tonus Hispaniensis», del
s. xm. Ni l'una ni l'altra s'assemblen mica a la tonada del triple d'aquest motet. Gastoué titula aquesta composició com a <<Sequentia papae Innocentii, XIII S.>>. El trobem
encara al motet n. 0 53 del present recull; ací va amb tonada diferent i va posat a la part
del motet. El text aquest l'hem vist ja al Sanctus del n. 0 19 del nostre rccull; vegi's p. 132.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Els melismes que trobem al final d'a1gunes frases del
triple i del motet, assenyalen prou bé que es tracta d'una composició relativament
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moderna. De totes maneres, és la primera versió musical a veus que coneixem del popular «Ave verum,>. Malgrat tot, el tenor esta encara concebut seguint els motllos del
t enor classic, aquí compost de quatre períodes iguals i amb una coda final.
Triple : Compas 12 i 24, el do va sense la perfectio.
M otet : Compas 7, el si va sense la perfectio; 13, el do va sense la perfectio; 14, el
re plicat sense significació de plica; rg segon do no és plica; ídem, el do del 20 i el re
del 26 malgrat la cauda anexa.

N. 0 136, ff. 123'-r24.

17

Tr. [rza] A ue, caro, splendida 1 Plus quam solis radius.
Mot. [rzb] Salue salus redemptorum 1 Tuo, Xpiste,
sanguine.
Tenor [Omnes].

M OTET LT. Motet doble, a tres veus. Sobre aquest tenor, ja n'hem parlat als motets
i 45· Ara el trobem repetit set vegades i mitja; el Ms. l'escriu només dues vegades.

VERSIÓ MUSICAL. Text i música del triple és igual a la veu motet del motet
si bé ací va una segona més alta; també musicalment és igual al triple del motet 53· La música del motet és també st:>mblant a la del motet 53· Ambdós textos són
inedits.
En aquesta composició les veus superiors es presenten ornades de pliques i de
tresets. J a és curiós aquest cas del col·lector de Hu lligant diferents melodies d'altres
motets per a fer-ne un de nou. De totes aquestes versions, resulta per ara que no sabem
quina seria la primera, donat que aquestes es coneixen només per Hu. La construcció del
motet recorda encara, pero, els motets del repertori classic, i les veus superiors canten a
17,

meravella. Cal remarcar que la ternaria descendent ve escrita així :

ÚJ . La quaternaria

la ternaria ascendent, l •• =

N.0 137, ff. 124'-1242 •

.t
•-L.!J
; en

•• -

canvt,.

f•·· = cgf' .

Tr. [448] O Maria, rnaris stetla, 1 Plena gracie.
Mot. [448a] O Maria, Dei cella, 1 Splendor glorie.
Tenor [Veritatem].

MOTET LII. Motet doble, a tres veus. El text i la música d'aquesta composició
l'hem vist al motet 21 del n.o 104. Allí hem dit com aquest motet fou un deis més estimats
del s. XIII, i hem vist com els teorics del s. XIII. el citaven coro a model. Ara Hu canvia els
papers; ~o que primerament havia estat el motet, ell ho posa al triple; s;o que havia estat
el triple, ara ho posa al motet. Donat que la melodía deis motets sempre es conserva més
intacta que la deis triples, veiem ací com la melodía del triple es conserva ben igual a
la del motet del n. 0 21. Ara la tal melodía es presenta encara més arcaica i sense l'abundor de pliques que veiem al n. 0 21. La part motet d'aquest n. 0 137 és ja totalment escrita de nou i no s'assembla mica amb el triple que trobavem al motet 2r del n. 0 104.
Aparentment s'assembla una mica al triple de la versió de Flo i de W2 que transcrivíem
al n.o 104; pero, ben mirat, és música totalment diferent.
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EDICIO::-lS. - Text : <<0 Maria, maris>> AH 20, r88; Chevaher 13194; el <<0 Maria,
Dei celia» és inedit fins ara. Mtísica: Coussemakcr, L'Art Hamwniqtte, n. 0 8, de Mo amb
les incorreccions de consuetud. Aubry, n. 0 75, dE' Ba amb música igual a Mo. O. Koller,
V1'ertetjahrschrift für MW, IV, pp. 6o i ss., el dóna transcrit de 1\fo. Si exceptuem les
dues semibreus seguides, el transcriu forc;:a bé; al compas 31, en canvi, hi fa un gros embolic, allargant-hi tant les notes, que resta desfigurat per complet aqucst final. Gennrich,
a la Zeitschrift f'iir MW, XI, pp. 269 í següents, publica la present versió de Hu.
VERSIÓ DE LES HuELGAS.- Suposem que és per comoditat de la lectura comparada que Gennrich hi canvia l'ordrc de les veus deixant-les segons l'ordre original dels
altres Mss. que és l'autentic. Al compas 13 del triple (motet nostre), llegeix re mi sol, en
comptes de mi fa sol; al compas IS de la mateixa veu llegeix : mi re do si do si do en
comptes de do si la sol do si do, com díu el Ms. nostre, i segons cxigeix el bon can.t.
El copista és ben fidel en la present composició; inclús escriu sempre com cal les
notes <<cum opposita proprietate>> i no usa mai les dues semibreus, com hem vist eil altres
composicions. El compas penúltim que al n. 0 104 l'escrivia diferent deis restants 1\fss.,
ací ja es presenta segons la versió autentica.
Motet : Compas 6, deixem la plica del mi, donat que no hi sona bé; 32, la binaria
re do es presenta sense la proprictas i sense la perfcctio; per tractar-se del final de la pec;:a,
la transcrivim com li escau brevis longa, en comptes de longa brevis.
Tenor : Compas 24, el fa que es presenta ara com a brevis, primerament ja era
longa com caL Al final es veu que el copista l'havia copíat massa llarg i fou esborrat.

N.o 138, fí. 1242 ' -125.

Tr. [12a] Aue, caro, splendida, Plus quam solis
radius.
Mot. [12c] Aue uerum corpus natum.
Tenor [ Omnes].
1

Motet doble, a tres veus. El coneixem ja pels motets 17 (n. 0 99) i
51 (n. 136). La música va a una segona alta al motet simple a tres veus del n. 0 99· El
motet duu el text del triple del motet so amb la música igual al motet 51 del n.o 136. De
bell nou ens trobem que aquesta composició dóna com a música del triple, c;o que al
n.o 99 trobavem com a melodía del motet. Valla pena de comparar les tres versions musicals, c;:o és, la del motet del n. 0 99, la del triple del n. 0 136 i la present per veure com
els antics sabien retocar les melo<'ljes corresponents deis motets. La melodía del motet
d'aquest n. 0 r38 no s'assembla en res a la melodía del triple del n. 0 99· És molt de remarcar la melodía del motet : fíns al compas IS s'avé - sempre amb varíants - a
la melodía del motet del n. 0 136. Des del compas 15, en canvi, donat que el text <<Aue
uerum>> no allarga tant com el <<Salue; salus redemptorum>>, l'arranjador del motet d'aquest
n.o 138 que ara comentem, es veié obligat a escriure de bell nou passatges molt melismatics, per tal de poder fer arribar el text estiragassat de l' <<Aue uerum&, fins al final. Aixó
ens palesa clarament que es tracta d'una versió modern'ítzada.
H em parlat ja sobre el text de l'<<Aue uerum>>, al n. 0 135, motet so. Sobre la música de la composició del n. 0 138 que ara comentem, cal tenir en compte que es tracta segurament d'uo motet compost a la península. La versió més antiga aparentment seria la
que presenta el motet n.o 17, on les veus superiors canten un mateix text í es tan concebudes en estil de conductus. És ciar, pero, que el fet de presentar-se allí el tenor amb
MoTET LIII.
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pliques assenyala també que el tenor susdit fou retocat pel col·lector de Hu. No sabem
si la tessitura original seria en fa, com el motet n. 0 51 i 53, o bé en sol. De les cinc vegades
que trobem el Tenor Onmes en la present col-lecció de motets, dues vegades la trobem
en sol i tres en fa. ~o ens ho pot determinar la melodía gregoriana autentica, donat que
aquesta va una quinta damunt del fa i una quarta damunt del sol. Cal dir que Bamberg presenta aquest tenor vuit vegades en fa i una en sol, i que la tessitura en fa és
més natural i potser la genuina.
La notació és correcta; només al re primer del compas 24, s'hi posa una plica sense
significat de plica. Com al n. 0 r36, el tenor es repctcix sct vegades i mitja de les quals
només va escrita dues vegades, i la ternaria es presenta sovint sense la perfectio.

N.0 139, ff. 125'-126. Mot. O plena gracia,
Tenor [ Omnes].

1

Dnm beneficia.

MoTET LIV. Motet a dues veus. Text i melodía desconeguts. Hem parlat anteriorment d'aquest tenor; pel seu origen gregaria, vegi's el motet 45 al n. 0 129 de la present
col-lecció. El tenor es repeteix ací dotze vegades i mitja; elMs. el copia només dues vegades.

EDICIÓ MUSICAL. - Anotem tot el motet amb compas de 9/4, per tal de presentar
amb més claredat la se va construcció i la divisió periódica ael tenor. Aquest comen9ar
amb anacrusi és un cas rar en el repertori dels motets; aixo fa que no calgui encabir-hi
tantes parts d'espera com passa generalment en els motets. J a és xocant aquest cas d'un
tenor que es repeteix tan devall de la veu superior que sap bellugar-se sempre amb melodía nova; aquest, encara més que altres motets concebuts així damunt el tenor tan repetit, és un bon exemple dels predecessors medievals del basso ostinato. Aquest motet pertany encara al període antic, almenys és concebut amb la tra9a del vcll repertori. Es un
altre dels motets segurament d'origen peninsular, on abunden les pliques i els tresets.
A proposit de les pliques, ja bem dit, de passada, que la plica pot sovintment transcriure's també amb la tercera inferior en comptes de la segona, segons assenyali la corba
melódica del cant donat. Així, al compas 241-s del present motet, podríem molt bé cantar re si, en comptes de re do, ja que la melodía s'hi presta bé. Es un cas que l'hem
practicat en altres composicions i que havíem escatit amb el Prof. Ludwig com hem ja
anotat abans.

N.0 140, ff. 126-127. Mot. [451] In ueritate comperi,
Tenor [Veritatem].
M oTET LV.

1

Quod sceleri.

Motet a dues veus. Sobre aquest tenor gregoria, vegi's 90 que bem dit

al motet n. 0 2r.
MANUSCRITS. - El manuscrit de Hu ofrena de bell nou un motet deis més
antics. El fet de trobar-se també al fascicle primer de motets en el 1\'Is. de Flo, bo assenyala a bastament. Encara que no coneixem cap clausula determinada com a font musical de la present composició, podem seguir pas per pas la seva evolució. Aubry, Cent
Motets, m, p. 84, i Ludwig, Repertoriu.m, 1, r , pp. ro8, r83, 253 i ss., i 1, 2, p. 394; etcétera, etc., citen les diferents versions d'aquest motet.
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La versió més antiga es presenta a Flo r, 26, f. 398, com a motet simple a tres
veus. Aquesta versió arriba només al comen¡;amcnt del compas 75, donat que queda trencada sobtadament al final del foli 398'. És per aixó que hi manca el tenor, ja que Flo
sempre anota els tenors al final del motet. Segueix la versió a dues veus amb text i amb
música igual del motet, a W2 2, 9, f. 149, amb el tenor In ueritate.
Com a tercera fase, es presenta a tres veus, amb \m triple diferent del de Flo i
amb el text [452] In saluatoris nomine i amb el mateix motet de Flo, a l\1o 4, 57, f. 94',
a Ba, n. 0 45, i al Brit. Museum Egerto.a, 274 (Lo B), ff. 50-54'. Sobre la versió
del Lo B, Aubry, l. c., remarca que el Lo B «semble faire du triple et de la partie de motet
deux compositions separées, ayant chacune leur tenor a) [In Salvatoris nomine], au f. sr,
et b) [In veritate], au fol. 52v0 >>. En canvi, Ludwig, Repertorium, p . 261, en retreure la
hipótesi de l'Aubry, escriu categóricament <<stimme ich nicht bei>>, donat que és evident que
es tracta d'una mateixa composició; encara que el copista del Lo B hagués copiat primer
el triple amb el tenor, separat del motet, que també el fa seguir del mateix tenor. Cal
només comparar el Lo B amb Mo i Ba citats.
No hem pogut consultar el fragment que cita W. Meyer en els seus Gesammelte
Abhandhmgen zur Mittellateinisclzett Rytkmik, I, 329, vagament quan escriu : <<In einem
Fragment in München wird Flacius 7 In veritate comperi als motetus episcopi Wilhelmi
Parisiensis angeführb>. Ludwig, Repertorium, p. 253, confessa encara que tal fragment li
és també només conegut per la cita de W. Meyer.
Aquest motet és un plany amarg sobre la davallada de costums de la clerecía del
segle xm; alhora s'hi bcscanta fortament la jerarquía eclesiastica, com ja hem vist en
altres motets. Sobta certament que composicions així poguessin ésser cantades dins el
temple, majorment en cases de religioses claustrades. Pero el códex de Huelgas no menteix; el seu repertori abras;a només composicions própies per a ésser cantades en aquella
catedral del Cistell, i al bell mig de les composicions sagrades trobem aquests motets copiats
sense fer-hi cap distinció. Aixó vol dir clarament que en dies donats- potser en funcions
extralitúrgiques- serien també cantades aquestes altres composicions que pel fet d'ésser
«motets>> hom s'hi prenia la llibertat de cantar-hi lletres molt Uiures tan sovint.
Com un cas rar, podem assenyalar quasi amb certesa l'autor del text d'aquest
motet In ueritate comperi. Ludwig, l. c., p. 253, creu que no es tracta pas del bisbe Wilhelmi Parisiensis <<Guillaumc de Seignelay>>, bisbe d'Auxerre els anys 1207-1220 i bisbe
de Pa.rís els anys 1220-1223, sinó que es tracta del celebre teól.eg-filósof i ·poeta Guillaume
de París, conegut també com a Guillaume d' Auvergne, des del r228 bis be de París, qui
morí en 1249, i fou el gran rival del canciller de París Philippus (t 1236), )'autor del text
Agmina milicie celestis omnia, que hem vist al motct n. 0 9·
EDICIONS. T e:~t : «<n ueritate» Flacius, n.o 7; Delisle, A nuaire- Bt1lleti11. de la
Société de l' Histoire de France (1885), p. 122; AH 21, 203; Chcvalier 28148. <<ln saluatoris
nomine>>, AH 21, r89; Chcvalier 8747. Múszca : Aubry, n. 0 45 de Ba. Remarqucm, una
vegada per sempre, que Aubry transcriu la plica ~ del triple i similars com a r~
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Ja no parlero del cas de les dues semibreus seguides. Encara el mateix Aubry, Cettt Motets, III, pl 9, reprodueix els folis 52'-53 del Lo B, que abra¡;a només la part de motet.
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VERSIÓ DE HuELGAS. - Hu dóna aquí una versió ben fidel. Unes vegades la
melodía s'avé amb la versió de la part motet de Flo; altres, amb la de W 2 , Mo, Ba
i Lo B; altres, en canvi, se separa de totes les versions conegudes. Val a dir que les variants
no tenen, pero, gaire importancia; són petits detalls melódics que no afecten mica al fons
musical. Per tractar-se d'un motet que prové del repertori més antic que hem conservat
dels vells, i el qual duu un text d'autor conegut, donem conjuntament tota la gama de
les diferents versions conegudes. Quant a la versió 'del Lo B, només ens interessa.va la part
de motet; és per c;o que no hem coHa~ionat les variants del seu triple. P er un lapsus en
l'edició, assenyalem aquestes variants relacionant-les amb Flo i W 2, en comptes de relacionar-les amb les de Mo, com de dret li pertocaria. Tampoc no donem les variants de
Ba, donat que l'edició de l'Aubry esta a l'abast de tothom.
Triple : Compas r, sembla que la plica longa del fa estava bé originariament, i
que fou corregida en plica b1·evis; 8, manca la perfectio al sol; rs, la plica del si sembla
afegida posteriorment; 36, el punt que es troba damunt de el do primer i damunt d'altres
longues perfectes que segueixen, no té significat especial, com hem . vist en altres composicions anteriors; 66, sobra la <<proprietas opposita>> de la ternaria re mi re; 67, el Ms.
escriu

79, sobra la <<propdetas opposita>> de la ternaria si do si.
Tenor : El Ms. l'escriu integralment les tres vegades que es repeteix. Així com
els altres Mss. · dónen les tres longues dd tenor lligades sempre, Hu les anota com a simplices de dalt a baix. Compassos 46-47 hom va esborrar el fa per corregir-lo al pautat
següent; després, pero, va obJidar d'escriure les tres longues la fa sol.

N.o 141, f. 127'.

Mot. Clama, ne cesses, Syon filia.
Tenor Alleluya.

Motet a ducs veus. Text i música desconeguts. La melodía del tenor
era primerament <<Alleluia. Laudate Dominum>>, que avui no es troba a la litúrgia actual.
Com a melodía, usada avui encara dins de la litúrgia, que recorda una mica la del jubilus
del verset al·leluiatic <5mrexit Christus>> de la Feria V post Pa-s cha del Liber Gradualis,
p. 229; Graduale Romanum, p. 214:
MoTET LVI.

Al-le • lu • ia.• ij.

que es troba també a Mo, f. 268.
VERSIÓ MUSICAL. - L'argument d'aquest motet és una continuació de l'anterior;
el clam contra les malvestats espirituals d'aquell temps és aquí encara més verinós i més
sangonent. El tenor es repet.:_ix cinc vega.des, subdividjt en quatre períodes cada vegada.
El caire d'aquest motet és també ben a.ntic, i fa l'efecte que la melodía de la veu superior seria composta per cantar un altre text, donat que els compassos 2, 5 i 8 es queden
amb tres síHabes malgrat que les notes n'exigeixin quatre. Aquestes terna.ries i binaries
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que resten soles sense text, originariament es cantarien amb text; no es compren que
d'haver escrit el compositor aquesta música pel text que avui trobem, deixés aquestes
notes així penjades.
Motet : Compas II, el re era longa i fou corregit com cal en brevis.
Tenor : Només s'escriu dues vegades de les cinc que es repeteix. Tractant-se d'un
jubilus, no calia que es repetís el mot <<al-leluya>> en repetir la melodía. Com altres vegades
hem vist en altres tenors, la tercera nota de les tres ligatae, es presenta incorrectament
sense la perfectio.

N.o 142, ff. r27'-r28.

Mot. [839] H omo miserabilis,
Tenor Brumas est mort.

1

Tu nunquam.

MoTET LVII. Moteta dues veus. La versió de Hu amb els mots <<Brumas est morh
donen un aclariment al text aquest del tenor que fins ara resulta va sempre tan fose. Els
mots <<est mort» semblen proven9als, com encara podrien també ésser catalans. La melodía d'aquest tenor seria segurament una can9ó que comenyaria amb els mots apuntats
o potser els prendria com de refrany.

MANUSCRITS. - Les úniques versions conegudes fins ara d'aquest motet eren la
de Ba, n. 0 37, amb el Tr. Honw, lttge i Mot. <<Horno miserabilis>>, que trobem a Darmstadt
3317, n. 0 21, també com a doble motet a tres veus i amb el tenor escrit amb els mots
alemanys : <<Bnl-mas e mors, brumas ist tod, o we der not.>> Es tracta d'un motet compost
probablement a la meitat del segle XIII, coro creu Ludwig, a la Zeitschrijt für MW,
V, p. 439·
EDICIONS.- Degut a aquests mots alemanys, els únics que fins ara s'han trobat
en el repertori de motets, hom ha parlat molt d'aquest motet els darrers anys. Moser
era el primer de mencionar especialment aquest tenor amb mots alemanys, que coneixia per com.unicació privada de Ludwig, a la seva Gescltichte der deutschett Musik
(1921), 1, p. 337· Venia després W. Gurlitt, í el donava en els seus concerts de <<Musik
des Mittelalters>>, a Karlsruhe, el dia 25 de setembre del 1922, segons transcripció del Ms.
de Darmstadt feta pcr Ludwig; allí Ludwig refeia les incorreccions de la transcripció de
l'Aubry. En aquest programa <<Musik des Mittelalters, Badischc Kunsthalle Karlsruhe
2. 26. September 1922>>, es posava el text d'aquest motet afegint la variant del tenor segons
Darmstadt i posant com a colofó l'incipit del tenor d'aquest Ms. Ludwig en parlava encara en la crítica i estudis de les composicions d'aquest concert, a la Zeitscltrijt für MW
(1922-23), v, pp. 439 i ss. Ací confessava que restava fose el sentit de Brumas (o Brumans)
i parlava de les incorreccions del Ms. de Ba. Més tard en parlava en Die Quellen der Motetten, a l'Archiv für MW (1923), v, pp. 203 í ss.; Sonderdruck, pp. 19 i ss.; ací l'estudiava més en detall i hi transcrivia la música i els mots alemanys d'aquest tenor. Encara
va remarcar la importancia que prenia aquest motet per la historia de la música a Alemanya, al Handbt1-ch der Mtl-Sikgeschichte, de G. Adler (1924 i 1930), pp. 223 i 258, respectivament. Cf. Besseler, Archiv jür MW, VIII, 177 i s. Frere, Report oj tlze jourth Congress oj the IMS (Londres, 1912), p. 128, fragment. H. Halbig, Geistliche Musik bis zum
A1tsgang des r6. Jahrhunderts a Musikalische Formen in historischen Reihen, de H. Martens, volum 5 (Berlín, 1930), pp. 3 i 29, dóna el facsímil i la transcripció de Darmstadt.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Com ja hem remarcat, ara, amb la versió de Huelgas,
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els mots <<Brumas est mort» resten clars. La versió de Hu és una simplificació de la
versió a tres veus. La melodía del tenor es repeteix cinc vegaeles; Hu la copia cada
vegada sense els compassos rr-12 a la segona i els 41-42 a la cinquena vegada. La
versió de Ba passa també per alt els compassos 21-22 del triple; és per aixó que al
final sobren els compassos 40 i 41. Aquesta fou la causa que la transcripció de 1'Aubry
anés tota coixa des del compas 20. De tot <;o resulta que de les tres versions conegudes,
la de Darmstadt és musicalment la més perfecta i l'única que copia tot el text del
tenor. Per aquest fet, ajuntem ad també la versió de Darmstaelt com orientadora, i
segons la copia que ens va prestar el mateix Ludwig.
Comparant la veu superior de Hu amb la part motet de Darmstadt, ens donem
compte de com Hu, per cantar bé a dues veus, ha d'encabir-hi moltes variants, principalment als compassos 5, 20, 29-30 i des del 3I fins al final. La versió deBa, musicalment
no varia de la ele Darmstadt. Coro seria la versió de la qual el copista de Hu en va treure
copia? Seria a tres veus? Segurament es tracta d'un motet originariament ja a tres veus.

M otet : Esta ben copiat; només la forma , •• ., r- pel ritme ele tercer modus ens
recorda la dels motets 5 i r5 que Hu dóna amb compas binari, i el 22 que l'hem deixat
amb ritme de tercer modus.
Tenor : Ba !'anota amb les ternaries lligades; Hu coro a longa simplex seguida
de dues breus simples.

N.o 143., ff. rz8-rz8'.

Mot. [rr3b] Ecclesie princeps et domine.
Tenor [Et conjitebor].

Motet ael ues veus. Text desconegut. La música, en canvi, l'hem
trobat ja, i amb ritme de tercer modus, al motet 38 del n .o 122. Allí hem parlat de la melodía del tenor i hem transcrit la clausula musical de Flo a dues veus.
MoTET LVIII.

VERSIÓ MUSICAL. - Encara que la música d'aquest motet sigui originariament
amb tercer modus, com ho demostra la clausula de Flo, Hu el presenta amb sise modus .
Tinguem present que el sise modus es troba al triple d'alguns motets, ja posteriors, barrejat sovintment amb el primer; la part de motet amb sise modus ja és un cas més rar;
tot un tenor amb sise modus encara és més raL Cal advertir que ·algtm motet es presenta
també amb sise modus al triple i amb fragments de si<>e al motet, com per exemple els
n. 0 47 i 48 de Ba. Encara al n. 0 54 de la mateixa col-lecció trobem el tenor que canta tot
en frances i ritmat amb primer modus, i fragments de sise. També al motet n. 0 6 de
la nostra coHecció encabim la versió de W 2 i de Mo amb la clausula de Sant Víctor, on
el tenor repeteix el motiu amb sise modus. Sigui com sigui, aquesta versió del motet 58
de Hu, és simplement una modernització del n. 0 38 de la mateixa coHecció.

N.o 144, ff. rzg-r3r.

Benedicamus Domino.

És el Benedicamus, n. 0 XIX. Va a tres veus . Després de la serie de motets ve ara
una serie de conductus. Entremig dels uns i dels altres s'encabeix aquest Benedicamus
com a entrada a les composicions de l'escola de Notre-Dame, que segueixen a continuació
.dels motets. Els divuit Benedicamus a.mb tropus i sense tropus que hem trobat al comen-
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yament, en general no tenien res a veure amb els del repertori francés esmentat. Ara, en
canvi, ens trobem amb aquest Benedicamus que és un deis més classics d'aquella escola
parisenca. Per convencer-nos, cal només dir que Hu presenta amb molt poques variants
la versió del Beneclicamus que trobem a W11 ff. rz-r3, que és igual a la de Flo, f. 40', n. 0 r,
i W2, f. 27, n. 0 r. La vcrsió de Hu va tan plena de pliques, que, de servar-les totes, desfigurariem aquesta composició. El criteri que hem seguit ha estat el conservar les pliques
més escaients que trobéssim ja a W1 • Cal remarcar, pero, que als compassos 30-31, 35-37,
W1 i W 2 presenten altres pliques que no es troben a Hu. Aquestes, com un cas especial,
les hem encabit dins un claudator, en la nostra transcripció, per l'escaients que hi són.
Quant a l'aplicació del text, Hu no segueix fidelment la versió de Notre-Dame i presenta un exemple falsejat de com s'aplicava el text en aquestes composicions amb un
tenor organal. Tcnint en compte que el lector podra consultar el facsímil de Hu, hem
preferit de copiar-hi el text seguint l'aplicació que fa W1 , que és igual a Flo i a W 2 . La
copia de Hu arriba amb notació modal, no sempre prou conseqüent. Sigui com sigui,
Hu ens ha donat guiatge bastant segu1- per transcriure aquest Benedicamus que coneixíem
només amb notació quadrada pels altres tres Mss. citats. Cal tenir en compte el cas del
fa ~ al triple damunt del si ~ del duplum, que a W 2 es presenta constantment des del
compas ros fins a la fi.
La melodía gregoriana d'aquest Benedicamus és tan simple, que és fa difícil de
comparar-la amb cap altra del repertori actual; només s'adiu una mica amb el tonus
simplex del final de les Hores menors que hom pot veure al Líber Usualis Missae et Officii (Desclée et Socii 1923, pp. 245, 278, etc.) .
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Be - ne - di - ca_ mus Do _ mi _ no .

Els Benedicamus llargs així, segurament serien cantats només a Vespres. És encara
més llarg que el present el que dóna W1 , f. rr' = Flo, f. 41', i W 2, ff. 28-30, on el tenor
gregoria és la melodía de cinque modus transportat que dóna el Líber Antiphonarius,
p. 49* «<n II. Vesperis)>, i la cUI.Usula polifónica del qual hem vist al motct n. 0 3 Alpha boui.
Per a cantar una composició d'aquestes dimensions es necessitava llarga estona. Segurament per aquells dics un cant així a les Vespres de les festes solenmes seria un gros esdeveniment. No és arriscat el suposar que la veu organal del tenor, bo ~ essent cantada,
seria, a més, refor<;ada per una nota tinguda de l'orgue o d'altre instrument. El mateix
fet de copiar els Mss. aquests tenors amb notes tingudes, demostra que les notes organals
eren ben aguantades; d'ésser-hi admeses les intermitencies, hom hi haw·ia anotat almenys
petites pauses indicadores deis passatges aptes per respirar-hi la vcu.
VERSIÓ DE HUELGAS. - Les coses més dignes a remarcar del Ms. de Hu són:
Compassos 26-29, el l\Is. propiament assenyala ritme de segon modus; ritme que
d'altra banda s'acosta al ritme de tercer modus que els precedeix en els compassos 24-25;
atenent, p~ro, que tot seguit retorna el primer modus, transcrivim els 26-29 ja amb ritme
de primer. Els compassos 6-10 són iguals a l'1-5 (deixant la primera nota de cada veu), amb
canvi de veus; el duplum repeteix el triple i aquest el duplum. Idem als compassos 20-zr
= 22-23, amb l'intercanvi de veus. Encara 30-41 = 42-53, amh les veus canviades. Cal
remarcar la poca uniformitat dels Mss. en el cas de les pliques a les repeticions dels mateixos fragments melOdics. Cal tenir també en compte que els compassos 56-57 són iguals

EL CODEX POLI FONIC DE LAS HUELGAS

als 58-59; ací sense el canvi de veus. 71-72 = 73-74, amb l'intercanvi de veus. 84-87 es
repeteixen en part als 88-91, sensc canvi de veus . 97-98 = 99-100, sense el canvi susdit.
Unes altres vegades es repeteix un compas tres cops seguits com en cls compassos ror103; passen uns 27 compassos scnse repetir-se, i vénen cls 131 = 136; etc., etc.
Per tal de no cansar el lector, anotem només les variants principals de W 2, que
s'avé amb W1 i Flo:
T riple : Compas 26, mi coro a W1 ; 161-2. do sense plica; 184.6 , mi; 23 1, do plicat; 26-27,
fa mi, re mi fa, fa mi re lligades, pausa, re do lligadcs, pausa; 281-e-29, do re mi,
re mi. Les pliques de W 1 afegides al compas 30 i 35 són també a W 2 ; 39,, la plicat;
441' la sense plica; 464 i 474 , do amb plica ascendent; 49 4 , fa amb plica descendent;
501, fa sense plica; 504 , sol plicat; 52, sense pausa; 551. 4, fa tni re, pausa, re do, pausa; 61 1,
do sense plica; 64 4 , mi sense plica; 646 , mi re; 671 , do plicat; 6g1, do amb plica; 8o4 , mi
plicat; 86,-87, mi fa sol; go1, mi plicat; 1066 , fa i; 108, des d'ací entra el si ~; n8, manca
pausa; ng¡, fa. Des del 1osfa ~ al triple, i si b, al duplum fins al final de la pel):a .
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Duplum : Compas 9 3- I O, tni fa, fa mi re do, do; 24 manca un do; 28-zg, fa mi, fa mi
re, pausa, re do; 344 , do amb plica ascendens; 421-4, fa, fa sol amb plica descendens; 464 ,
mi plicat; 491 , la sense plica; 51 1 sol sense plica; 51 3 -52, solla arob plica descendens, fa
la sensc pausa; 54-55, fa, solla si, pausa, si do; 571, fa plicat; 59. fa plicat; 61 1, mi sense
plica; 62 mi plicat; 643 -65, do si sense plica, do; 771 , si sense plica; 94-95, re, re mi amb
plica descendens, pausa, re; 125-126, sol la, si do, pausa; 8ss.6 sol; 131 el duplum una
segona més baixa; rso7.g re mi, mi do. Les pliques afegides segons W 1 = Flo i W 2 •

LA MúSICA DELS CONDUCTUS MEDIEVALS I ELS CONDUCTUS
DE LAS HUELGAS

De tots els problemes de la música polifonica medieval, el capítol
sobre els conductus - en castella medieval <<condutz>> -,1 és el que resta
menys explorat fins ara. S'explica bé el cas, si atenem que els conductus, adés
els a una veu deis temps antics, adés els polifonics del temps de Notre-Dame,
han romas semprc coma terra incognita quant a llur ritme musical. El Ms. de
Huelgas presenta una petita coHecció de conductus a veus, la majoria deis
quals provenen de l'escola de París; és per <;o que ells tenen per nosaltres un
interes maxim. El fet que el copista de Huelgas els presentí amb notació mensura! for<;a conseqüent, és el que dóna actualitat i importancia a aquesta petita part del codex castella. Tinguem en compte que els conductus polifonics
que coneixíem fins avui com a procedents de l'escola de Perotin, arribaven
sempre copiats amb notació quadrada. Clar que el Ms. de Montpeller H. rg6,
f. r, dóna el <<Deus in adjutorium>> a tres veus2 amb notació mensura!, que
trobem després a Bamberg Ed. IV 6, f. 62', i Turin, Reale Bibl. Mss. Vari 42,
sempre amb modus 1; encara Turin dóna el <<Paree, virgo, spes reorum>>, 3 a tres
veus, on combina el 1 modus amb el n; Huelgas, pero, és el primer manuscrit
que ofrena un rengle de conductus a veus, de l'escola de París, sistematicament copiats amb notació mensura!. Val a dir que Anglaterra ha servat també
conductus polifonics amb notació mensura!, pero provenen sempre de manus1.
Vegi's la nota marginal del copista en el
conductus XII (n.o 151), f. 140' del manuscrit
de Huelgas. Fora d'aquesta nota marginal, no
coneixem cap altra cita amb el mot tCondutzt,
tC:onduib, tC:onduist o C:onductus, en tota la
literatura castellana i catalana medieYals.
J. RIBERA, Origen árabe de voces románicas 1'elacio?ladas con la mtísica fa venir el mot cconductust d'una paraula arabiga que siguifica tmarcha
combinada del canto, con las alternativas armónicas del instrumento; es decir, las alternativas
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armónicas dentro de la tonalidad de una cancióru;
potser li costaria de provar. Vegi's Disertaciones
y opúsculos (Madrid, 1928), n, p. 148. En La Mtísica de las Cantigas, p. 42, fa referwcia a l'acom-

panyament instrumental deis arabs.
2.
Reproduit i transcrit pcr C:oussEMAKER, a
L'Art Harmonique, n.o m; la Yersió de Bamberg
la dóna P. AUBRY, Cmt 11-lotets, n, n.o cr.
3· Terl a Analecta llymnica, 20, 169, que el
transcriu d'aquest códex de Turin provinent de
Sant Jaume de Liége.
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crits fragmentaris; el cas del Ms. de la Catedral de Worcester Addit. 68 amb
fragments de conductus a veus, del segle XIII, i altres que van eixint per Anglatena, tenen també al costat deis de Huelgas valor grossa pera la solució rítmica
dels conductus de Notre-Dame. Huelgas és el primer cas, conegut per nosaltres,
que copia també condnctus de l'epoca d'or, en els quals el ritme ternari es combina ja amb el ritme binari en a1guns passatges. Huelgas dóna encara un conductus amb doble text - doble conductus - ~micwrn conegut fins al present.
Com si aixo no fos prou interessant, el codex de Huelgas ofrena conductus simples (a una veu), que lliguen el nostre codex amb els <<conducti simplices>> del
Ms. de Florencia provinents de l'escola parisenca, i també amb els exemples que
duen els Carmina Burana; Huelgas brinda també unes mostres de conductus
dedicats a la mort de reís castellans i altres personatges, els quals vénen a
augmentar el nombre de melodies profanes que hem esmentat a les pagines 25
i ss., i els exemples musicals de planys dels segles XII-XIII, coneguts pel
codex de París, B. N. lat. 5132 procedent de Ripoll, i els altres coneguts
pel codex de Florencia. Es per tots aquests aspectes que ens interessa ací
!'apuntar unes notes ac1aratories sobre l'aspecte musical dels conductus segons
la coneixen<;a que per avui tenim d'ells.
·
Ens apressem a dir que el capítol musical dels conductus creixeni molt,
el dia que en tinguem un bon rengle de publicats com cal. Els conductus polifonics de l'escola de Perotin traspuen una gracia deliciosa i un optimisme
musical sempre frese i ple de joventut encisadora. Principalment els conductus
siHabics de caracter religiós es presten avui encara a retornar al t emple com
a preat record dels vells compositors que tant es dclien per dur una més grossa
solemnitat musical en diades assenyalades. Adhuc les parts melismatiques dels
conductus amb les colores i pulcltritudines deis vells, s'avenen bé amb l'ambient
de l'encens místic i de la pregaria oracional del temple.1 El conductus polifonic,
és ciar que no tingué vida tan llarga com el motet, pero va dur al t emple obres
dignes que mai no varen produir escandol ni distraccíó perillosa als executants ni menys als oients. Els conductus per a una i per a diverses veus,
amb text religiós o amb tcxt profa, són la mina inesgotable de troballes
que els romanistes ens reserven per !'avenir. Els romanistes que s'han
dedicat modernament a la metrica llatina medieval cns han demostrat palesa1. És ben conegut el text del decret de visites d'Odó, arquebisbe de Rouen, des del 1248 al
1269 : •In festo S. Johannis et Inuocentium nimia
jocositatc et scurrilibus cantibus utebantur (moniales monasteiü Villaris) utpote farsis, condtutis
et motulis; praecepimus quod honestius et cum
majori devotione alias se haberenb (citat per Du
CANeE). No es veu clar de quina mena de con-

dnctus es parla aquí; segurarocnt fa referencia als
conductus monódics que entraven dins els drames
litíugics. De totcs maneres aquest text no afebleix la for~a de la nostra afirmació quan diem
que el cant deis conductus polifónics religiosos
no desdiu del temple si el comparem amb el cant
dels motets. N'hl ha prou a fL'!:ar-se en el repeitori
de textos i en el taranna de h música.
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ment com en el repertori de conductus monodics llatins anteriors a l'escola
de París, i en el repertori de conductus a una veu obra de Perotin i dels seus
deixebles, es troben les mostres més primitives del rondeau, de la ballade i
del virelai; adhuc s'hi troben mostres amb la forma típica del lai i de la seqüencia. Es per <;O que llur estudi interessa de cada dia més, adés pel romanista i el llatinista, adés per !'historiador de la música medieval.
Quant a l'abast literario-musical deis conductus, potser no és cosa ben
definida encara. Musicalment, el mot <<conductus>> té, dones - després de les
troballes dels especialistes en la metrica medieval -, una amplada grossa;
hi cap des de la forma d'una melodía simple composta de nou, que es repet eix igual a totes les estrofes a manera d'un himne, d'una cantio o d'un rhythmus
medieval, i passant per la forma de melodía de rondeau, de virolai i balada,
i per la forma melodica seqüencial, fins a la forma musical a dues, tres o quatre
veus, <<que canten amb igual ritme damunt un mateix text, generalment poetic,
servint-se d'un tenor inventat també de bell nou>>. Com veurem tot seguit,
aquesta és ]a definició classica deis conductus polifonics de l'estil de Notre-Dame
segons els teorics medievals.
Els autors moderns que han parlat deis conductus en llur aspecte musical, no s'han acabat de posar d'acord, donat que en estudiar l'abast del mot
conductus, l'amplada d'aquests ha crescut a mida que els estudis novells li
han obert nous camins. Coussemaker, que fou el primer que va estudiar els
teorics medievals en aquest punt dels conductus polifonics de Notre-Dame,
a fi de comptes trc'bava que en aquesta qüestió els teorics no eren prou clars;
encara afegia que els especimens coneguts per ell de conductus a veus, t ampoc
no ofrenaven una idea justa de <;o que serien. 1 Tinguem en compte, pero, que
ell no havia arribat a coneixer els Mss. del fons de Notre-Dame, i, per tant, que
els conductus que li havien servit d'estudi eren massa migrats perque poguessin
donar-li una idea justa de llur essencia musical. Afegim a aixo, que per ell va
restar fosca l'area dels conductus a veus, i més encara la qüestió de llur ritme
musical. W. Meyer va entrar ja més endins de la qüestió. Ell, davant els
codexs amb el repertori de Notre-Dame, ja trobava que el contingut historie
de molts de conductus demostrava que ells servien també de <<Festcantatem>,
i remarcava que molts conductus haurien estat pels poetes i pels músics, com
de <<Bravourstücken». Fixant-se en la forma deis textos, afirmava que eren
regulars : eren versos i formes estrofiques coneguts arreu a l'Edat rnitjana.
Tot afirmant aixo, pero, remarcava algunes particularitats que hi trobava.
Així ell s'adonava de bona hora, que alguns conductus apareixien coma hirnnes
i can<;ons, només amb música a la primera estrofa, música que es repetía igual
1.

L'Art Harmowique, p. 66.
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a tetes les estrofes restants; altres poesies que no eren seqüencies, duien estrotes iguals amb melodía diferent a les estrofes impars, a manera de seqüencies; altres conductus, en canvi, duien una poesia d'estrofes iguals que cantaven amb melodía variada fíns al final. Encara es va fixar en el fet que el
mateix Dum sigillum, conegut com a obra de Perotín, malgrat que anés
amb text d'estrofes iguals, arribava amb polifonía diferent de dalt a baix.1
H . E. Wooldridge, en rgor, va mirar d'aclarir en que consistía la música dels
conductus. Bo i estudiant els teorics medievals sobre aquesta qüestió, va transcriure el <<Pater noster commiserans>> a dues veus, el <<Dum sigillum>> de Perotin, també a dues, el <<Salvatoris hodie>> a tres, també de Perotin, í el <<Vetus
abit littera>>, conductus quadruplex, tots seguint el codex de Florencia. També
va transcriure petits exemples de conductus a dues i a tres veus del Brit.
Museum Harl. 524, Arundel 248, i encara de Cambridge, Univ. Lib. MS. F f
1 17.2 Val a dir, pero, que malgrat el seu esfor<; i el bon intent que hi posava, les transcripcions que ens brinda són molt poc reeixides.
Quant a l'aspecte antic deis conductus monodics anteriors a NotreDame, el fundador d'Analecta hymnica, G. Dreves, en rgo7, per definir el
conductus així va escriure : <<Conductus és una cantio que es cantava díns la
funció litúrgica mentre el capella o els levites es movien d'un lloc a l'altre, per
exemple, quan el diaca, acompanyat del Cortege, s'atansava a la trona per
cantar l'evangeli. El conductus, per tant, és emparentat amb l'himne processional. Entes així, l'exemple més vell que coneixem de conductus el tenim
en els Versus ad portandum evangelium, de Hartmann, de St. Gall; la qualificació de conductus, pero, ve molt més tard, i és usada a Franc;a>>. 3 Com
veurem després, aquesta definició de Dreves s'avé substancialment amb la
que donen els musicolegs i romanistes d'avui; adhuc el <<Sacrata libri dogmata>>
de l'abat de St. Gall, Harmannus, mort en 925, és encara avui considerat com
el conductus més antic dels emprats díns la litúrgia. Tínguem present que
Dreves, ja en r8g5, havia publicat els volums 20-21 de l'Analecta hymnica
amb textos i diferents exemples musicals d'un bell rengle de conductus dels
Mss. classics amb el fons de l'escola de París, servínt-se especialment del codex
de Florencia; encara copia el text de conductus de tota mena, en altres volums
de les Analecta esmentades. Ell mateix, en el volum I7 de la mateixa obra, havia
publicat, ja en r8g4, també els textos de tots i la música d'alguns dels conductus que trobem al Calixtínus de Compostela. En el volum 20, pagina 6,
1.

Der Ursprung des Motetts, pagines 327

3·

En Kirchliches Handlexikon, de Michael
München, 1907· Cl. BLUME es fa

i segiients.

BUCHBERGER,

2.
The Oxford History of Music, 1901, pagines 245 i ss. RIEMANN, Handbuch der 1l1usikgeschichte, I, 2, pp. 210 i ss., parla dels conductus =
organum seguint Grocheo

seva aquesta definició de Dreves en la 2.:¡. edició
del Lexikon fiir Theol. und Kirche, ara en curs de
publicació, segons hem pogut veure per la prova
que la casa H erder s'ha dignat prestar-nos.
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prenia el mot conductus (<<conduit» en frances) com a una <<Cantio en veritat
parenta del tropus, pero que de cap manera podia dir-se tropus>>. Així mateix,
Cl. Blume, el coautor i continuador de l'Analecta hymnica, en 1905, ens donava una idea justa de l'essencia dels conductus monodics usats dins la litúrgia medieval, quan per fer veure l'abast dels tropus així va escriure : <<El Graduale i l'Evangelium, per exemple, són textos litúrgics, són cants litúrgics.
Quan per solemnitzar els oficis a l'Edat mitjana hom introdu!a entre aquests
dos textos un conductus o bé una seqüencia o els <<Versus ante evangelium
canendi>>, tinguérem amb aixo vertaderes interpolacions entre dos cants litúrgics, tinguérem intercalacions dins la litúrgia; pero aquestes interpolacions
encara que siguin emparentades amb els tropus, no eren pas cap tropus, donat
que no eren cap interpolació dins un mateix text litúrgic. El mateix val pels
himnes processionals. Totes aquestes menes de poesía són cants independents,
que per si sols ja es basten; ací rau la diferencia essencial que va entre aquests
cantics i els tropus. Ambdós grups tenen de comú que són com amplificacions
intercalades dins la litúrgia : així tenim les seqüencies, conductus, himnes de
processó que formen un grup de cants a part i són una mena d'afegiments independents, inclusions, intercalacions entre diferents textos litúrgics; l'altre
grup, propiament tropus, que són ja dependents d'un text litúrgic, al qual
s'uneixen com a interpolacions complementaries i eixamplaments i formen un
tot amb el text tropat; de tal manera formen un tot, que els tropus sense el
text litúrgic al qual pertanyen, no tenen cap sentit.>>1
Cal no oblidar que molts anys abans deis autors de Analecta hymnica,
J. d'Ortigue, ja en 1860, en el seu Dictionnaire de plain-chant, després d'examinar ¡yo que s'havia dit sobre el significat primitiu del mot conductus, bo i
refusant la interpretació llavors admesa, escriu el següent: <<Nous pensons que
la signification vraie de ce mot était que le conductus était chanté lorsqu'on
reconduisait un personatge soit dans la représentation des mysteres, soit dans
les cérémonies bizarres tolérées dans l'Eglise a u moyen age. Le prose de l' áne
était un conductus. Elle était intitulée : Conductus ad tabulam. Le mystere de
Daniel... donne, suivant nous, une grande clarté au mot conductus ... Notre interprétation nous semble pleinement justifiée par les formules applicatives qui
se trouvent entre les diverses scénes du mystere : Conductus reginae venientis
a,d Regem, Condt-tctus Danielis venientis ad regem ...>> 2
No cal dir com Ludwig es va preocupar també de la música dels conductus en estudiar el contingut musical dels codexs amb el fons de NotreDame. En escriure el seu Repertorium va esgotar la materia en tot ¡yo que perAnalecta hymnica, 47, g,
d'ORTIGUE, Dictionnaire liturgique, historique et théorique, de plain-chant et de musique
1.

2.

J.

d'église au moyen-áge et dans les temps modemes,
a la Nouvelle Encyclopédie Théologiqtu, de MIGNE
(París, 186o), col. 432.
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toca als organa primitius, i principalrnent en tot <;o que ateny als motets; pero
la qüestió deis conductus no entrava de moment en el seu pla.1 Es per <;o que
parlava d'ells, només ocasionalrnent quan trobava conductus en els manuscrits
que estudiava, limitant-se encara a anotar la literatura publicada que li venia a
tomb. Per primera vegada Ludwig va esmentar la petita serie de conductus del
Ms. d'Engelberg 3I4, de la segona meitat del segle XIv, sense aprofundir gaire
el seu analisi, ja a Vany rgo8. 2 En el treball macís Die Quellen der Motetten ,
fa menció deis manuscrits que contenen conductus a veus, pero tampoc era el
seu intent baixar en detalls en la part deis conductus medievals. En canvi, en
l'estudi sintetic que sobre tota la monodia lírica religiosa i profana- no gregoriana - i la música a veus de l'Edat mitjana va escriure pel Handbuch der
Musikgeschichte de G. Adler en r924, ens donava un resum de tot <;o que fins
llavors s'havia trobat en l'estudi musical dels conductus. Ací pren el mot generic de conductus, adhuc pels cants lírics llatins dels segles XI-XIII, i en
fer-ho, confessava que la denominació <<conductus>> no restava encara aclarida.
Ludwig allí parla- si bé no detallant gaire - deis conductus a una veu que
no procedeixen del repertori de Notre-Dame i dels conductus polifonics i deis
monodics del repertori de París. També hi remarca com en el drama de
Daniel del Ms. de Beauvais, de la primera meitat del segle XIII, avui servat
a Londres, Brit. Museum Egerton z6r5, els cants d'entrada o sortida de personatges s'assenyalaven amb el mot <<conductus>>. P er tal de donar unes notes
sobre els conductus a veus i sobre els conductus simplices del repertori de
Notre-Dame, resumeix alhora la teoría dels mestres medievals.3 Tot fent aix~;
cal notar que Ludwig deixava la porta oberta a tots els problemes : que hem
d'entendre propiament amb el nom de <<conductus>>, el seu abast, la seva música, el seu ritme, el seu repertori, la seva importancia, etc.
J. Handschin ha estudiat directament també el fet dels conductus.
En rgzs va presentar al Congrés de Musicología de Leipzig, una bellíssima
comunicació <<Notizen über die Notre Dame-Conductus>>,4 en la qual tractava
científicament sobre la música deis conductus de l'escola de París. Després d'examinar els escrits·dels teorics medievals sobre d'aquest punt, es fixava en els conductus a una veu dels drames de l'Officium de Cap d'any de les catedrals
de Beauvais i de Sens, de comen<;aments del segle XIII. 5 Els títols d'aquests
conductus <<ad tabulam>>, <<ad subdiaconum>>, o també <<conductus subdiaconi
ad epistolam>>, <<conductus ad evangelium>>, etc., li donaven peu per escriure
I. Vegi's Repertorium, p. 39·
2. Kirchenmusikalisches ]ahrbuch (1908), XXJ,
pp. 48 i ss.

3·

Handbuch der Musikgeschichte, de G. AD-

I,ER (any 1924), pagines 137, 141 i 154 í següents.

4· Vegi's Bericht über den l. Musikwissenschaftlichen Kongress der deutschen Musihgesellschaft in Leipzig (1926), pp. 209 i ss. Cf. , també,
Zeitschrift für MW (1923-24), VI, 551, nota 2, i 558.
5· Repertorium, pp. 229 i ss.
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que el conductus era com un cant d'entrada d'un personatge o acció litúrgica.
Encara e] Ludus Daniel del Ms. de Beauvais del II40, li donava el mateix
sentit. Com a manuscrits no francesos, va citar el frag:ment de St. Gall, 1397,
de la primera meitat del segle XIII, amb dos conductus nadalencs a una veu;
tarnbé va esmentar els a una i a di verses veus de Compostela, de Cambridge Univ.
Lib. Ff r 17, i els del Tropari-Prosari de Madrid, B. N. Mss. z8g, copiat vers
la meitat del segle xn, al reialme de Sicília, segons Dom G. M.. Beyssac. Tots
aquests materials li donaven encara forya. per admetre la significació dramatica dels conductus en llur origen, com a cant d'introducció i de pas dins
l'acció litúrgica. En estudiar els Mss. proccdcnts de St. Martial de Limoges
de finals del segle XI i del XII, s'adonava que hom no hi esmenta el mot <<conductus>>, bo i trobant-s'hi composicions ritmades que no són ni tropus ni seqüencies i que tenen el caire de vertaders conductus en el sentit exposat.
Com pot veure's, la idea que en treu del mot conductus, s'avé, poc <;a poc
lla, amb la mateixa idea de Dreves que hem cxposat suara i amb la que
encabia d'Ortigue en el seu Dictionnaire esmentat. Handschin retreu el mot
<<cunductus>> del repertori angles perdut i conegut només per una taula del
Brit. Mns. Harl. 978,1 i el <<canductus>> del Ms. d'Engelberg 3142 que hem recordat en parlar deis estudis de Ludwig sobre els conductus. Handschin remarca, a rnés, que el Ms. dels Agostins de Seckau, del 1345, avui a Graz,
Univ. B. n 756, dóna barrejats els mots <<conductus>> i <<conductum>>, al costat
de <<carmen». Encara afirmava que alguns tropus lliures de Benedicamus
que es troben a Compostela, Sens i Beauvais, els quals no vénen assenyalats
com a conductus, podrien també ésser-ho. Després de parlar deis conductus ja del repertori de Notre-Dfl,me amb els assenyalats <<cum cauda>> i els
altrcs <<sine cauda>>, <<cum littera>> i els <<sine littcra>>, remarca que els diferents
estadis de l'evolució del conductus testimonien el canvi d'una usan<;a· litúrgica a una concepció musical-poetica. Després del període de Notre-Dame, la
idea de conductus es profanitza, hom la troba citada pels trobadors com a
<<conduis>>, mentre que en altres manuscrits resta encara exclusivament dins el
repertori religiós. Quant a la qüestió del ritme dels conductus de Notre-Dame,
poca cosa va poder presentar com a definitiva; la mateixa transcripció que
ofrena en el seu interessantíssim estudi, no és pas ben reeixida. En rgz8, Handschin retorna de bell nou al cas dels conductus en el seu treball sobre la polifonía del Ms. d'Engelberg citat, i afirma que les introduccions a les lli<;ons,
encara que es considerin com a tropus, <<sind Conductus im eingentlichen Sinne
dieses Terminus>>.3 Remarca ací, com en aqucst Ms. d'Engelberg del 1372, el
conductus ja no té el sentit primer de cant d'entrada o de pas dins l'cscena
1.

2.

Repertcrium, 273.
Die Q~llm, p. 304.

LUDWIG,

3· S chweizerisches ] ahrbuch filr Mttsikwissenschajt (1928), p. 78.
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lit úrgica, sinó que és conductus en el sentit del segle XIII, ~o és : <<Corn a una
pe~a rnés o rnenys fastuosa, arnb text poetic lliure, que en part continua encara relacionat arnb la festivitat religiosa de l'Església.>>1
El conegut historiador de la litúrgia i del seu art, el Pare J. Braun, en
definir el conductus, pren el rnot conductus, o <<condictus>>, en el sentit general
de composició a veus del segle XII-XIII, en la qual totes les veus canten alhora
el rnateix text. 2 Coro es veu, dones, el savi jesuita ja ni fa esment deis conductus rnonodics anteriors als de Notre-Darne i que havien nascut i s'havien
desenrotllat rnés íntirnarnent dins la rnateixa funció litúrgica. Encara que el
rnot conductus va entrar rnés tard, Gastoué el pren corn a una cornposició que
va perdurar des del segle XI al XIV, i diu que és una cornposició en la qual
darnunt un cant escollit o inventat pd compositor, hom posava una segona
veu, i rnés tard una tercera i una quarta, fent sentir una harrnonització
damunt els rnateixos rnots, i seguint quasi nota contra nota el cant original,
<<qui semblait ainsi conduire les autres>>.3
H. Spanke, en rgz8, va ac1arir el concepte musical del conductus dient:
<<és una can~ó a una o a diverses veus, de construcció agradosa, cantada dins
la litúrgia - sense, pero, formar part d'ella -, musicalment lliure i de cant
novelh>. Span~e accepta encara el concepte de conductus en el sentit de <<Geleitgesang>>, addu1t primerament per Ludwig, quan parlava del Ludus de Daniel
del Ms. de Beauvais, si bé remarca Spanke, que originariament l'expressió
aquesta prevé de la litúrgia de l'ofici i de la rnissa. Spanke acabava el seu interessant estudi amb els següents mots, aquells dies tan prometedors : <<,Venn
ich nicht irre, ist fast die gesamte Kantionen-Lyrik auf den so aufgefassten
<<conductus>> zurückzuführen».' Els treballs de Spanke obren un camí ample
per 1' estudi de les m elodies medievals amb text llatí i especialment en el cas
dels conductus. Les seves troballes en l'evolució de les formes de la lírica provenc;al i francesa, comparada amb la llatina medieval, li fan trobar pastourelles franceses amb rítmica igual de motets i de conductus llatins; 5 encara
troba conductus llatins amb construcció literaria identica als jeux-partis; 6 no
cal dir el bell rengle de conductus llatins que estudia en parlar de les <<Romanische und mittellateinische Formen in der :M:etrik von Minnesangs Frühling>>.'
on referma !'existencia real de relacions, adés en la metrica adés en la música
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r.

L. c., pp. 79 i s.

2.

Liturgischcs Handlexikon,

Regeusburg,

1924), p. 70.
3· Concert vocal historique. Pieces choisies de

polyph(mie religiettse du rx• at' xv• siecle. Premiere
serie, p. 4 de la introducció.
4· Vegi's el seu estudi Das oftere Auflrelen
von Strophenformen und Melod!en i?; der altfran-

zosischen Lyrik a la Zcitschríft für franzosische
Sprache und Literatur. Band (rgz8), LI, pp. 166 i s.
5· Vegi's l'estudi anterior, pp. II2 í ss.
6. Zm· Geschicllfe des altfranzosischen jcuparti, a la Zeitschrift csmcntada (1929), LII, pagina 41.
7· A la Ze~tscllrift fi~r roma11ische Philologie,
XLIX, pp. 191 i SS.
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deis Minnesinger, amb la lírica Jlatina i proven<;al. Tan belles coses troba en
els seus estudis, que en parlar del segon volum de F. Gennrich, Rondeaux,
V irelays und Balladen, arriba a afirmar que la forma primitiva del rondeau
ha de cercar-se potser en el cant responsorial de la litúrgia. 1 Spanke, bo i estudiant els lais franceses imitats de les seqüencies, es fixa també en els conductus de Philippe de Greve continguts al fascicle ro de Florencia, per mor
de fer veure com alguns duen forma de seqüencia i altres duen forma de lai.
A més deis conductus de Notre-Dame i dels de Carmina Bu¡·ana amb forma de
seqüencia, estudia els del Ms. de Stuttgart H. B. l. Ascet. 95, i principalment
els de St. Martial de Limoges, per tal de descobrir el tipus primer dellai. Cal
recordar la seva dita : que vers el rroo, a St. Martial, hom fa evolucionar el
tropus antic vers la forma de conductus <<der in seinem metrisch-melodisch
Bau (talment com el tropus predecessor seu) sich teils vom Hymnen, teils der
Sequenz als abhangig erweist». 2 Ja no cal dir com eixampla el camp deis cants
llatins medievals en el seu formós estudi <<Das lateinische Rondeam>. Ací estudia
l'essencia metrica-musical del rondeau llatí relacionant-lo ambla historia de les
formes del Lied llatí del segle XI. El conegut <<Parit preter morem>> conductus
a tres veus del Ms. de Florencia, de Madrid, etc., metricament i musicalment ,
el fa identic a una estampie francesa; tot seguit examina la font rica de rondeaux llatins servats al fascide I I de Florencia, els que es troben a Londres,
Brit. Mus. Egerton 274, 1m conductus a tres veus que surt també a \Volfenbüttel, H~lmstad 628 i els del codex de Tours 927. Per la historia de la forma
rondeau, troba fils que el duen a l'himne i a la seqüencia. Puja al repertori
de St. Martial, als drames litúrgics amb l'obra de Hilarius, fins al gran Abelard
de París.3 Encara recentment ha escrit, que els conductus amb forma de rondeau de l'escola de Notre-Dame, eren certament destinats per a la dansa. Així
com en l'estudi esmentat suara havia afirmat que el rondeau profa - el
frances - era més vell que el rondeau llatí, ara bo i retractant-se, escriu que
el rondeau musical <<ist eine von der vielen grossen Schopfungen des frühen
12. Jarhunderts>> bo i advertint, que de moment no es pot assegurar si el text
fou primerament el frances o bé el llatí, o potser ambdós igualment antics.'
Es ací encara on recorda <;o que ha demostrat ja en altra banda, que les Cantigas del rei N' Anfós el Savi, jutjades musicalment, en llur majoria, són <<nichts
anderes als Rotundelli>>. 5 En corregir les preves d'aquestes ratlles, ens envía
I.
A la Z eitscliri jt suara citada, p. 288. Cal
remarcar els punts d e vista que sobre d 'aquest
pu nt dóna D. S CUELUDKO a l' Archivum R omanicum del I928, xu, pp. 118 i ss.
2.
Vegi's, d'cll mateix, els seus Studie1: Z I'Y
Geschichte des at.jra11zosischM Liedes, 1 i u , ioserits a l' Archiv jar das St11dit"n der neueren Spra-
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chen und Literaturen, volum 156, p8gines 75 i ss.
3· Z eitsclirift jflr jra11zlJsische Sprache und Literatur (1929), LID, pp. II3 i ss.
4 . Tanzmusi k in der Kirche des Mittetatters,
a les N eu philologische M itteiltmgen (1930), 154 i s.
5· Ibidem, p. x6r. Sobre aquest punt, cal
llegir el seu estudi sobre la teoría de J. RmERA
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el seu bellíssim treball <<St. Martial-Studicn. Ein Beitrag zur frühromanischen
Metrik>>,1 on tanta llum dóna sobre la usanya dels conductus al migdia de Fran<ya,
vers el noo, amb St. ::v.fartial per centre. Ell no té inconvenient d'adoptar
el mot <<conductus>> adhuc per les composicions curtes, anomenades <<Versus>>,
en els manuscrits, les quals metricament i musicalment són emparentades amb
el tropus de Benedicamus, i que ja al segle x eren tan amats a St. Gall. Tot
cstudiant els Mss. de St. Martial servats a París, B. N. lat. II39, 3549, 37r9, i
a Londres, Brit. Museum Add. 3688r, troba una pila de conductus que caldnl
estudiar musicalment en tot detall.
Es per tots aquests estudis, dels de Spanke principalment, que Ludwig,
en I930, recordava el significat primitiu dcls conductus coro a <<tropischen
Geleit-Gesangen>>, introdui:ts dins la litúrgia en funcions donades, i afirma que
encara no resta aclarit el fet de la transmissió d'aquest nom a tota la poesía
Jlatina cantada dels segles xr-xn, que no tingui forma de motet, tant si es refereix a cants litúrgics o simplement religiosos, tant si són cants de reprehensió,
com polítics i de poesía profana en general; pero, ell confessa, que els predecessors del gran repertori de conductus de finals del segle XII resten per ara
ben desconeguts.2
Posats tots aquests antecedents indispensables per tal d'aclarir el concepte que ens mereixen els conductus que trobem ~ 1 repertori de Huelgas, ens
toca ara fixar-nos especialment en els conductus que presenta amb polifonía,
per ésser l'únic manuscrit que els ofrena amb notació mensural. Els altres
conductus simplices provinents de Notre-Dame, i els altres cants a una veu,
amb les notes aclaratories que acabem de sintetitzar, rebran també llum esclaridora. Per mor de donar una idea justa dels conductns a veus que ofrena
el codex de H uelgas, i per tal de situar-los coro cal, val la pena d'exprémer,
una vegada més, les idees que sobre els conductus de Notre-Dame exposen els
teorics dels temps vells. Tinguem present que tota la música a veus que hom
va escriure abans del <<Perotinus magnus>>, era coneguda amb el mot generic
de <<organum>>. Es sabut que Perotin regia el cant <<in choro Beate Virginis Majoris ecclesie Parisiensis>>, vers el rzoo,3 i que la seva activitat com a clergue
organista i precentor de Notre-Dame de París, poc <ya poc lla, va entre els
anys n8o-r236. Amb Perotin varen entrar - per alternar amb els organa en el cas de les Cantigas del rei Saví, al Volkstum
tmd Kttltu, der Romanen, m, pp. 258 i ss.
1.
Zeitschrift für franzosischen Sprache tmd
Literatur (1930), LIV, pp. 282 i ss.
2.
G. ADLER, Handbuch citat (1930), p. 167.
Sobre les relacions que hom troba entre la lírica
musical de I'Edat mitjana i el repertori gregoria,
cf., sobretot, F. GENNRICH, a Deutsc!le Vierteljahr-

scrift ¡¡¡, Lileralurwis, ttnd Geislesgesch. (1931), IX,
284 i ss.; tbídem (1930), nrr, 187 i ss., üc.
3· CouSSE:'>1AKER, Scriptores, I , 342. Sobre
la personalitat de PEROTIN, cal llegir els treballs
de LUDWIG, priucipalmcnt Die litu,gische Orgatta Leonins tmd Perotins al Riemann- F estsch1'ift,
p. 203. També a 1' A,clliv für MW, m , 365 i ss.,
i els treballs de J. HANDSCHIN i R. F'ICKER.
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els conductus i els motets. Si hem vist gran la figura de Perotin com a creador
deis organa, tripla i quadrupla, i després de les <<clausule>> dupla i tripla d'un
llevat musical tan fecund, com veiem més enlla, ara el veiem també com el
colós en la composició deis conductus. Els conductus de Perotin i els deis seus
deixebles, tingueren renomenada grossa; tanta, que aviat s'escamparen arreu
de Fran~, i arribaren fins a Anglaterra i a Espanya; així, veiem com a 1' escola de Toledo s'introdui:ren de bona hora, segons ho testimonia el codex de
Madrid; a l'escola de Burgos, també ben aviat se'n feien resso; el codex de
Huelgas, si bé més tarda, és prova que s'hi coneixerien des de temps. Les
mostres escadusseres copiades al segle XIII del codex 97 de la catedral de
Tortosa que hem esmentat més amunt, i el codex de París, B. N. lat. 5r32,
provinent de Ripoll, amb el conductus <<Cedit frigus hiemale>>, copiat a comen<;
del segle XIII, proven també que a Catalunya els conductus de París foren
coneguts potser ja abans que a Castella. Cal recordar que aquest darrer
manuscrit conté encara, amb música a una veu, el conductus <<Salve, virgo
regia>>; dones bé, aquest i el <<Cedit frigus>> citat, són una de les mostres musicals més velles del virelai llatí dins la nostra península, com recentment ens
va comunicar per lletra l'il-lustre Spanke i ho hcm recordat a les pp. 53 i ss.
La producció de conductus dels temps classics de 1'escola de París,
s'ha perpetuat gracies ~1 bon record que els dedica l'anonim angles, i especialment gracies als monuments que hem servat d'aquell repertori. L'epoca
d'or d'aquests conductus polifonics s'escau al darrer quart del segle xn i
primer ter<; del XIII. Es molt de remarcar que l'anonim angles que ens conta
dels volums amb polifonía usats al cor de Notre-Dame de París, no parli deis
volums de motets, i en canvi parli tant dels volums de conductus. El susdit
anonim detalla el fet deis sis volums que allí es guardaven amb música a veus,
i els especifica, deixant la frase oberta : <<Et plura alía volumina>>. Dones bé,
dels sis volums que cita amb polifonía, tres els suposa plens de conductus;1
1.
«Est quoddam volumen continens quad.rupla, ut. Viderunt et Sedemnt que composuit Perot.inus magnus, in quibus continentur colores et
pulchri tudines.
Est et aliud >olumen de triplicibus majoribus
magnis, ut Allelttia Dies sanctificatus etc., in quo
continentur colores et pulchritud.ines cum abundantia. Et si qtús haberet servitium divinum sub
tali forma, haberet optimum volumen istius artis.
Tertium volumen est de cm~ductis triplicibus,
caudas habentibus, sicut Salvatoris hodie, et Religantur ab arca, et similia, in quibus continentur
puncta finalia organi in fine vcrsuum ...
Est et aliud volumen de duplicibus ccmductis
habentibus caudas, ut Ave Maria, antiquum, in

duplo, et Patcr 1loster commisereYe, vel Hac in die
regi nato, in quo continentur nomina plurium conductorum ct similia.
Est et quintum -.;-olumen de quadruplicilms et
triplicibtlS et duplicibus sine cauda, quod solebat
esse multum in usu inter minores cantores et similia.
Hst ct. sextum volumen de organo in duplo,
ut judea et Jerusalem et Constantis...
Et pluria alía volumina reperiuniur, sed in
d.iversiiatibus ordinationum cantus ct melodie,
sicut simplices conducti laici; et sunt m.illia alia
plura de quibus onmibus in stús libris Ycl voluminibus pknius patet.t (CoussEllfAXER, ScyiptOYes,
1,

36o).
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90 vol dir el preu gran que aqucll temps tindrien dins el temple parisenc.
Segons ell, molts d'aquests conductus tenien <<caudas>> i <<puncta finalia organi>>
i altres anaven <<sine cauda>>, per tal que els poguessin cantar els <<minores cantores>>. Altres teorics del segle XIII parlen també amb interes gran deis conductus. Així l'autor de la Discantus positio vulgaris, obra escrita entre el 1230 i
el 1240, parla sobre l'organum, el conductus i el motet, i anota : <<Conductus
autem est super unum metrum multiplex consonans cantus, qui etiam secundarias recipit consonantias>>, amb el qual assenyala ja que el conductus és un
cant a veus damunt un text poetic i únic. 1 Aixo vol dir, d'una banda, que
amb el conductus ja no es cantava text-prosa seguint molts al-leluia de la
missa o responsoris de 1' ofici - com veiem en les composicions gregorianes
que serviren ·de fonament pels organa primers de Notre-Dame -, sinó que
el text era ja poetic. Donat que en temps de !'autor s'estilaven ja els motets
en els quals s'exigia almenys dos textos, com hem vist més amunt, és
per 90 que el teoric suara esmentat exigeix un text únic per a totes les
veus del conductus. 2 Dissortadament !'autor es limita a la part del text i ens
deixa a les fosques quant a la mena de música que entrava en els conductus
i quant a llur ritme musical. Per heure'n notícia més Clara, hem de baixar ja
al Franco de Colonia, de la meitat del segle XIII. En el seu Ars cantus mensurabilis trobem el següent : <<Cum diversis litteris fit discantus, ut in motetis qui
habent triplum vel tenorem, quía tenor cuidam littere equipollet. Cum littera et
sine, fit discantus in conductis, et discantu aliquo ecclesiastico qui improprie
organum appellatur. Et nota quod his omnibus est ídem modus operandi, excepto in conductis : quía in omnibus alüs primo accipitur cantus aliquis prius
factus, qui tenor dicitur, eo quod discantum tenet, et ab ipso ortum habet.
I n conductis vero non sic, sed Jiunt ab eodem cantus et discantus.>>3 Amb aixo
tenim que el conductus és una composició a veus <<cum littera et sine>>, en el
sentit que és un cant que duu fragments amb text i altres fragments que van
sense text. Aquests passatges sense text hom els pot veure, per exemple, en
els conductus VI, VII, VIII, IX, xr, xnr, xrv, etc., del nostre recull, al comen~ment i al final de cada vers, i especialment al final de tota la composició. Els passatges, tan florits de melismes, fan pensar en l'allargada rica, no
ja deis melismes gregorians, sinó que adhuc recorden els melismes amples dels
cants de la litúrgia visigOtica amb els quals tan s'embadalien els oients fidels.
Pel que ap:unta el susdit Franco, veiem també que la diferencia essencial entre la forma conductus i les altres formes musicals usades aquells dies,
consistía : que el conductus podía tenir solament un text igual a totes les veus
Scriptores, I, 96.
El dubte de J. Ji.u.."DSCIDN de si seria
possible l'entendre •super unum metrum• també
l.
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COUSSEMAXER,

en el sentit mensura! (Vcgi's Bericht del Congres
de Leipzig del 1925, p. 215), no el compartim pas.
3· COUSSEMAKER, Scriptores, I, 130.
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i que tan el cant fonament musical de la pec:;:a com les veus que hom hi afegís
al damunt, havien d'ésscr obra d'un mateix compositor. Fins ara havíem vist
que adés en l'organum adés en el motet dcls segles xn-xrn, la veu inferior
era un <<Cantus prius factus>>, que hom podía triar-lo entre el repertori gregaria, i més tard - pel motet - adhuc en el íons popula1. Es per aixo que la
composició dels conductus va obrir camins tan amples per la fantasía del compositor. Es la primera vegada, en la historia de la música, que el compositor
pot eixamplar les ales de la seva inspiració i llanc:;:ar-se - a ple aire i amb
fantasía lliure - a l'escriptura d'una obra seguint en tot la seva genial inventiva. Es un punt no prou estudiat encara i valdra la pena d'estudiar-lo
com cal a mesura que passin els dies.
El Pseudo-AristOtil recorda els fragments dels conductus rics amb coloratures quan escriu : <<sine littera, ut in neumatibus conductorum>>1 en el sentit
deis passatges melismatics que tan sovint veiem als conductus. J ohannes
de Garlandia, el gran teoric angles d'origen, nat P<?tser vers el rrg5, deixeble
d'Oxford i de París, els anys rzzg-rz32, professor a la universitat de Tolosa,
vcrs el r272, qui sap si mestre a París encara, escriu: <<sine littera, ut in caudis vel
conductis>>, 2 potser en el sentit de <<in caudis conductorurru>, donat que el passatge
més ric i més melismatic d'alguns conductus el trobem a la cauda final. Són
en certa manera els <<colores et pulchritudines cum abundantia>>, que l'anonim
angles cita parlant deis 01·gana a tres veus de l'escoia de París; són eis <<puncta
finalia organi in fine versuum>> de que parla el susdit anonim quan recorda els
conductus a tres veus <<caudas habentibus>>. Així mateix, podem entendre el
passatge susdit de Franco, en el sentit deis conductus sil·Ia.bics i <<sine cauda>> tan
usats <<ínter minores cantores>> i que avui resulten encara tan encisadors; cal només mirar els conductus n.o II, nr i IV de la col'lecció que publiquem avui. Així
coma l'organum i al motet hom pressuposa sempre !'existencia d'una veu - el
tenor -, de la qual neix la composició, en els conductus no és així, <<sed fiunt ab
eodem, cantus et discantus>>. Aquest és el tret característic deis cónductus en els
quals el compositor inventa la melodía fonamental i n'aixeca el discant, el triple i
el quadruple. Malgrat la regla general, trobem casos rars on el compositor va
triar una melodía ja existent per a escriure un conductus. Franco, tan explícit sempre, ara va també més enlla i dóna la regla classica per a compondre un conductus : <<Qui vult facere conductum, primum, cantum invenire
debet pulchriorem quam potest». Es la regla que després rep~teixen els teorics
posteriors a Franco. El cant donat es posava sempre a la veu inferior; és per
c:;:o que aquesta veu sovint és tan borrica en el repertori dels conductus, principalment dels sil· Iabics, i els fragments sil·labics deis conductus melismatics.
I.

COUSSEMAKER,

Scriptores, I, 269.
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Cal, pero, remarcar el següent : per mica que el lector es fixi, veura com en els
conductus de Huelgas, adhuc en els que vénen de París, hom no troba pas que
els compositors hagin guardat sempre aquesta regla tan essencial de Franco.
En els conductus que es presenten amb floritures i passatges melismatics, el
tenor canta també molt florejat, avenint-se a les veus superiors; en aquests
casos es fa difícil creure que el compositor bagués escollit ja un tenor talment
melismatic; ho demostra el mateix fet del contrast fort que guarden aquestes
parts melismatiques, amb les parts sil·labiques dins un mateix conductus.
Sens dubte que les tals parts sil-labiques o quasi sil'labiques duen el tenor, que
canta ben bonic, i que, com a veu sola, no s'avé pas amb el tenor de les
restants parts, que són ja melismatiques. Si redu'ím a una melodía les parts
sil'labiques del tenor, canta bellament; si la fem cantar d'una tirada de dalt
a baix, prcscindint de les veus superiors, veurem coro es fa difícil el suposar
que el compositor l'hagués escrit de bones a primeres tal com la trobem. Tot
<;o vol dir que amb el temps potser s'aclareixi que quan trobem un tenor amb
parts melismatiques, resulti que aquestes foren eixamplades i florejades pel
compositor a mesura que anava posant la veu o les veus superiors, i que el
cant inventat i que els servía com a fonament fos sempre bonic i fon;a sillabic, avenint-se almenys al gust de l'epoca de la lírica profana. Segons Franco,
una vegada trobat aquest cant, el compositor <<deinde uti debet illo, ut de
tenore faciendo discantum, ut dictum est priuS>>. De manera que el cant trobat
servinl de tenor per trobar un discant apte, i així seguint la regla classica en
tota polifonía medieval, per trobar-hi un triple, hom ha de mirar el tenor i el
discant, fent que el triple, si discorda amb el tenor, concordi amb el discant,
i al revés; encara mirara que el triple novell s'avingui amb moviment ascendent o descendent, adés amb el tenor, adés amb el discant. 1 Es la mateixa
teoría que exposa, més tard, un autor del segle XI V. 2
El Johannes de Garlandia, 3 parlant del <<colon> que és <<pulchritudo soni
vel objectum auditus, per quod auditus suscipit placentiam>>, diu que la coloratura es pot fer : <<aut sono ordinato, aut in florificatione soni, aut in repetione ejusdem vocis vel diverse>>. I en parlar de la florificació diu que el
<<colon> es fa <<Ut commixtio in conductis simplicibus>>.' Aquest és el testimoni
I.

COUSSEMAKER, Scriptores, I, 132.

«Curo littera ct sine sic discantatur, ut in
conductis et discantu acuto ecclesiastico qui proprie organum app~llatur. Nota quod his omnibus idem cst modus op~randi exemplo music<;
quia in omnibus aliis primo accipitur cantus prius
strictus [scriptus?), secundum aliqucm modorum
mensuratus, qui tenor dicitur, eumdem discantum tenet, et ab ipso tenore ortum babct discantus. In conductis vero non sic; fiunt ab
2.

eo[dem] cantus tt discantus ... Qui vult ergo
conductum facere, primo cantum invenire debet,
deinde uti debet pro tenore super quo fiet discantus ut dictum esb. (CoussEMAKER, Scriptores, rrr, 361.)
3· Per la biografia i l'obra de J. de GARLANDIA, vegi's L. J. PAETOW, Morale Scolari14m of
j o/m oj Garland (]ohannes de Garlandia) (University of California Press, 1927), 77 i ss.
4· COUSSEMAKER, Scriptores, I, II5.
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més antic dels conductus a una veu de l'escola parisenca. Més tard, testimonia llur existencia l'anonim d' Anglaterra ja esmentat, quan, parlant del magíster Perotinus, diu que <<Fecit etiam triplices conductus, ut Salvatoris hodie,
et duplices conductus, sicut Dum sigiUum summi patris, et simplices conductus
cum pluribus aliis, sicut Beata viscera, 1 ]ustitia, etc.>>. 2 El mateix anonim
conta com els organistes usaven en llurs llibres de polifonía uns pautats musicals de cinc ratlles, menys en el tenor, que 1' escrivien amb quatre <<quia
semper tenor solebat sumi ex cantu ecclesiastico notato quatuor regulis>>, i
afegeix, que, en canvi, altres discantistes escrivien sempre els pautats amb
cinc línies <<sive procedant per modum discantus, sive non», i com a exemple,
cita <<velut patet ínter conductos simplices, duplices, triplices et quadruplices
si fuerint». 3 Aixo dóna bé a comprendre que aquests discantistes darrers ja palesaven, amb llur practica d'escriure els pautats amb cinc ratlles en els conductus,
que en ells mai no adoptaven el cant gregoria com a cant prius factus,
adhuc en la hipOtesi que - fent excepció a la regla general - prenguessin un
tenor ja existent en escriure un conductus.
Walter Odington, en el scu De speculatione musice, posa el rondell al
costat del conductus, i estudia la diferencia que es guarden l'un amb l'altre:
<<Habet quidem discantus species piures. Et si quod unus cantat, omnes per
ordinem recitent, vocatur hic cantus Rondellus, id est rotabilis vel circumductus.>> De manera que per ésser rondell, un cant es divideix en tants fragments
com veus conté, en dos si és a dues veus, i en tres si és a tres. Les veus no
fan sinó repetir-se mútuament fins al final, servint-se sempre del cant primerament inventat. Es compren així que els rondells fossin sempre composicions
relativament curtes i molt amades pel poble senzill aquells dies. El lector trobara exemples de rondells en els n.s 23, 24, 40, etc., del codex de Huelgas.
Odington parla a continuació del conductus, i diu : <<Si vero non alter alterius
recitet cantum>>, <<sí, pero una veu no repeteix el cant de l'altra>>, <<sed singuli
procedunt per certos punctos>> <<sinó que cada veu camina amb cant propi>>,
<<dicitur conductus, quasi piures cantus decor conducti>>, <dlavors s'anomena
conductus, per tractar-se talment de diferents cants condui:ts bellament». 4
A continuació afegeix : <<conducti sunt compositi ex plicabilibus canticis decoris, cognitis vel inventis, et in diversis modis ac punctis iteratis, in eodem tono
vel in diversis>>,6 amb el qual Odington sembla significar que, adhuc en els
conductus, el cant bell que ha de servir de fonament per la composició pot
1.
Aqucst conductus amb text del canciller
de París FnJLIPPUS DE GR.EVE i amb música de
PEROTI::-i seguínt l'estil de chanson francesa de refrain i el de la ballade, la transcriu LUDWIG - amb
ritme modal-al Handbuch d i! l'ADLER esmentat,

primera eclició, pagina 156, i segona, pagina 187.
2. COUSSEli1AKER, Scriptores, 1, 342.
3· COUSSEli1AKER, ibidem, 350.
4· COUSSEIIJAKER, ibidem, 245·
5· COUSSEMAKER, ibídem, 247·
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ésser o bé ja conegut o bé inventat de nou, cosa que no s'adiu· pas amb el
manament de Franco seguit per l'anonim que hem citat suara.
J ohannes de Grocheo coneix també el conductus a una i a diverses
veus, pero en sentit diferent del que hem trobat en els altres teorics anteriors.
Els conductus a una veu els pren simplcment com a una cans:ó trobadoresca,
i diu que <<cantus coronatus [ab] aliquibus simpliciter conductus dictus est»,
i afegeix que aquest cant, <<delectabili materia et ardua sicut de amicitia et
karitate et ex omnibus longis et perfectis efficitun>. 1 El conductus a veus d
pren com a una mena d'organum que es basa damunt un cant profa, <<qui solet
in conviviis et festis coram litteratis et divitibus decantad, et ex his nomen,
appropriato nomine, conductus, appellatun>. 2 Com es veu, les definicions i la
idea que Grocheo ens dóna dels conductus, ultra separar-se deis teorics vells,
no ens dóna un concepte dar de la composició que ell en diu conductus.
El Jacobus autor de l'Speculum m1-tsice - fins ara atribult al J ohannes
de Muris - parla també dels conducti, si bé no brinda cap idea nova; el seu
testimoni és, pero, de va.Iua, per quan ens confirma que al segle XIV hom ja
no executava els conductus, si bé ell en parla com de cosa encara existent. 3
L'autor - molt conservador - se les heu contra alguns cantors moderns que tenien com a <<cantors rústecs i idiot es, insipients i ignorantS>>, a
aquells que no sabien de l'art novell del segle X IV, o bé no cantaven segons
aquest art novell, sinó que volien seguir encara amb l'art deis antics. El susdit J acobus els tira en cara diferents raons per bescantar de llur orgull contra dels antics. Ell es plany que els moderns només usin <<motetis et cantilenis>>, que omplenen d'ochets. Després de doldre's que els moderns deixin els
cants vells en llur forma primitiva, com l'organum <<purum vel duplum de quo
forsan pauci sciunt modernorum>>, afegeix que també deixen : «ltem conductos,
cantus ita pulchros in quibus tanta delectatio est, qui s~tnt ita artificiales et delectabiles : duplices, triplices et quadruplices.>> Encar.a afegeix que els vells es
delectaven també- alhora amb els motets - amb els organa, els ochets i els
conductus. «<n his antiqui cantores alternatim cantibus vacabant, ... in his delectabantur, non in solis motetis aut in cantilenis.>>4
Aquestes afirmacions i aquests planys del Jacobus de Liége són preciosos per nosaltres. La copia del codex de Huelgas i l'adveniment de I'Ars nova
1. Edici6 de J. WOLF, a la Sammelbtinde der
lntemationalen Musikgesellschaft, I, p. gr.
2.
Ibídem, p. 107.
3· tDividitur autem discantus simpliciter in
discantum truncatum, qui hoketus dicitur; in
discantum copulatum, qui copula vel velox discantus dicitur; in discantum simpliciter prolatum; et hic discantandi modus locum habct in
discantibus ecclesiasticis vel organicis in Ollllli

sua parte mensuratis, in c01uluctis, in motellis,
in fugis, in cantilenis vel rondellis. ltEm discantuum aliqui sunt cum littera eadem vel diversa...
Cum littera et sine fit discantus in c01¡ductis et
aliquo cantu qu.i improprie organum vocatun.
(Cf. COUSSEMAKER, Scriptores, II, 395 i 428, on
diu tntoderui ... quasi solis utuntur motetis et
cantiltnis.•
~ · CoussttMAKER, Scriptores, u, 428 i s.
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s'escauen poc <;a poc Ha en el mateix temps; resulta, dones, ciar, que mentre el
copista de Burgos es complavia encara a apuntar diferents conductus de l'art
antic, per tal de poder-los cantar dins 1' església de Huelgas, en molts llocs de
l'estranger i potser de la península aquests conductus havien ja caigut en desús.
Hom ha afirmat sovint que la caiguda de la polifonía de l' Ars antiqua
la va motivar la Butlla del Joan XXII del 1324-25. Després deben mirar el
cas amb cls documents musicals al davant, no creiem que aquesta afirmació
sigui certa en tota la seva amplitud. Precisament el més blasmable de l'art
vell era la part deis motets, i aquests veiem com perduren tot el segle XIV, i
ningú no negara que, com a música sagrada, són tant o més blasmables que
els mateixos del segle XIII. Quant a la part emotiva religiosa de la música
dels predecessors immediats i dels temps primers de 1' Ars nova, és més vituperable que la mateixa deis conductus i la dels organa de l'art antic. Fins
que arriben les misses i els himnes de l'escola d' Avinyó, la polifonía religiosa
continua ben mancada d' esperit religiós, adhuc després de la butlla del papa
Joan XXII. L'art antic va decaure senzillament- ho demostra bé el Jacobus
de Liége - , perque es féu de moda tot d'una la polifonía de l'art novell.
De tot aixo es dedueix que els conductus a veus duen sempre la melodía
nova al tenor; les veus només canten un text, i generalment és un text poesía,
i compost també de nou; el text s'aplica davall el tenor, al qual segueixen les
veus superiors, quant al ritme i quant a la dicció del text. Cal només mirar
els exemples de conductus a veus de Huelgas i les versions respectives deis
Mss. de Notre-Dame, per veure que si el tenor és siHabic, les veus superiors
canten també sil·labicament; algunes vegades podran desfer una blanca del
tenor, en dues negres o dues corxeres i una negra a les veus superiors, pero
adaptant-se sempre al ritme de la veu inferior. Mirant els exemples esmentats, hom es dóna compte que si el tenor és melismatic, les veus superiors van
també molt florej ades. Tot llegint aquests conductus, talment melismatics,
hom no veu clar si el cant donat del tenor era així ja quan fou inventat,
o potser, més probable, que fos brodat posteriorment, com insinuavem abans.
Encara el lector pot veure com d'entre els conductus classics, alguns es mantenen com a sil-labics de dalt a baix; en canvi, mai no trobem un conductus
melismatic des del comen<; a la fi; adhuc és cosa rara el trobar un vers cantat
amb melismes de l'un cap a l'altre. Com a cosa més natural, trobem que els
melismes són al comens;ament i a la fi dels versos; en arribar el mot final de
l'estrofa, llavors ve una gran cauda, com si !'artista hagués pretes el fer un
apoteosi del darrer mot de la pe<;a. Aquesta cauda que, segons els manuscrits
classics, es cantava damunt la síl-laba final de 1'estrofa, a Huelgas, potser equivocadament - encara que de segur copiat amb tot intent - , va damunt de
la síl·laba penúltima. Després de ben remirar els conductus que presenta HuelBiblioteca de Catalunya
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gas, i donat que sabem prou que es destinaven a l'església d'aquell monestir, no
creiem que les parts melismatiques de tals conductus fossin mai executades
allí instrumentalment. En aquesta mena de composicions creiem simplement
que les <<colores>> i <<pulchritudines>> deis teorics eren prou boniques encara que
fossin executades per les veus soles.
f:s xocant el cas deis conductus a veus dins els diferents Mss. del fons
de Notre-Dame. Aquests conductus són generalment ben conservats; el que
passa és que sovint algun Ms., com el de Madrid - i Huelgas el segueix -,
donen els conductus redults de nombre de veus. Quan vénen redults, la reducció es fa prescindint de la tercera veu o de la segona; en canvi, es deixa
sempre intacta la veu inferior, que és, com hem dit, el cantus prius factus.
Quant a la construcció del text, s'hi troben totes les formes, com hem
dit també de la part melodica; des d'una can96 scnzilla, passant pel virelai,
ballade i rondeau, fins a la rica forma literaria de la seqüencia. Si exceptuem
alguns conductus polifonics que sabem que són composicions de Perotin,
segons testimonian~ de l'anonim angles, els restants, que són la generalitat,
arriben com a composicions anonimes; així passa. també en el cas del text.
Sembla talment com si els autors que escrivien pel temple durant els dies de
l'Edat mitjana, s'haguessin imposat ja per tradició el que llurs noms restessin ben amagats; 90 que passa amb les melodies gregorianes de segles anteriors, passa també ara en els conductus polifonics, com en els organa i motets
de !'epoca de Notre-Dame i com en els organa de l'escola de St. Martial i
d'altres anteriors i posteriors. Si exceptuem unes quantes poesies del conegut
Philippus de Greve, el canciller de París, mort en 1236, les restants són també
anonimes. Hom troba conductus escrits lliurement tant en el text com en la
música, i d'altres que segueixen una llei donada. Dels conductus polifonics i
dcls a una veu, en trobem encara alguns que duen relació amb la lírica dels
trobadors proven9als i francesas, amb els Carmina Burana i amb els Minnesinger, com hem vist en parlar dels estudis de H. Spanke.
Si volem donar un cop d'ull als manuscríts amb conductus, hem de
disti:agir els conductus a una veu anteriors o contemporanis de Notre-Dame, i
els conductus a una, dues, tres i quatre veus escrits per Perotin i els seus
deixebles. Pels primers, hem servat una infinitat de manuscrits encara no inventariats ni col·lacionats en llur aspecte musical. El bell rengle de manuscrits
gregorians que servem amb cants monodics, adés sagrats adés profans, i que
propiament s'allunyen del repertori estrictament litúrgic, i del repertori deis
tropus, poden ofrenar-nos una pila de sorpreses boniques a desdir, adhuc per
la part musical. Els Mss. procedents de St. Martial de Limoges, al present
guardats a París, B. N. lat. II39, 3549, 3719 i el de Londres, Brit. Museum
Add. 36881 estudiats recentment per Spanke, en són una prova ben rica, la
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qual segurament quedara com a mostra la més classica. Alhora cal esmentar
els pocs exemples de conductus coneguts només pel codex Calixtinus de Compostela, i els altres deis manuscrits que hem citat abans, en parlar principalment
deis treballs de Handschin i de Spanke. Els conductus del repertori de París es
troben primerament a Wolfenbüttel, Helmstadt 628, el qual ha conservat una
quarantena de conductus a veus i d'altres a una veu. El Ms. tan conegut de
Florencia, segons Ludwig, en conserva uns 267; d'aquests, més de ccnt vuitanta
són a dues i a tres veus, encara tres a quatre veus, i més de vuitanta a una veu.
Els conductus polifonics de Florencia van des de l'any n86 al 1233, poc més
poc menys; alguns d'ells es troben encara al Ms. citat de Wolfenbüttel. Deis a
una veu, per l'argument que duen, alguns poden datar-se, principalment els
escrits pel susdit Felip de Greve. El Ms. de Madrid serva més de seixanta conductus, sovint reduits a dues veus, malgrat que originariament fossin a t res.
El cas del codex castella, de posar tan bell rengle de conductus al costat deis
motets i deis organa que relativament queden en petita minoría, s'explica
només pel fet que ell arriba molt incomplet al comenc;ament i a la fi. Segueix
el Ms. de Wolfenbüttel, Helm.stad IOgg, amb uns quaranta conductus a dues
i a tres veus, i pocs a una veu. Encara se'n troben alguns a Stuttgart H. B. I
Ascet. 95, que A nalecta hymnica, vol. 47, assenyala com a <<Trop. ms. Wingartense?, s. XIII>>; en canvi A. Hilka i O. Schumann, seguint K. Loffler, el
donen ja com del monestir de Weingarten.1 Aquest manuscrit els classifica com
a <<conductuS>>, <<conducturru> i adhuc <<carmen>>. El Ms. del S. XIII, Oxford, Bodl.
Rawl. 510, conté una serie de textos que abarquen tota la gama deis conductus de París servats a Florencia, des deis simplices, als quadruplices. Caldra
també, sobretot, tenir en compte el bell rengle de fragmcnts de manuscrits dels
segles XIII-XIV que van eixint a Anglaterra, amb conductus polifonics sovint
anotats encara mensuralment; els fragments de Worcester publicats per Dom
A. .Hughes en rgz8, i els altres exemples que havia dona~ a coneixer fa anys
H. E. Wooldridge, en Early English Harmony, suposen una grossa florida deis
conductus a Anglaterra. Són ja també classics els cxemplcs de <<Carmina Burana>>, coneguts també com a <<Beurener Lieden>, servats a Munic, lat. 466o, de
finals del segle XIII, amb un bell rengle de conductus anotats amb neumes
sense línies, que no permeten de transcriure'ls justament. 2
Els conductus publicats a una i a diverses veus, anteriors i contemporanis o posteriors a la producció de l'escola de París, són en bell rengle. Cal
tenir en compte els reprodu1ts per Coussemaker en la seva Histoire de l'HarI.
I,

p.

Vegi's Carmina Bura11a (Heidelberg, 1930),
X.

2.
Vegi's l'edició dels Carmi11a Burana, on
el lector trobara nna mina rica de couductus
religiosos i profans de l':Edat mitjana, i veura

citats els manuscrits amb conductus i una escol1ida bibliogtafia. Cal recordar la crítica d'aquesta
edici6 que H. SPANKE en fa a L ileraturblatt für
germanische tmd romanische Philologie (1931),
n.s 3-4, col II2-120.
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monie del 1852, trets del codex lat. II39 de la B. N. de París, i que després va
ampliar F. Raillard. Aquest, per tal d'esmenar la plana a Coussemaker, va publicar el seu conegut Recueil de 32 Chants religieuxs extraits d'un mamtscrit du
x1• siecle, on transcrivia vint-i-cinc composicions del codex esmentat de Saint
Martial, pero ni ell ni Coussemaker bavicn remarcat que molts d'aquests
exemples fossin conductus <<in sensu strictm>. Dreves en va publicar diferents
models a una i a diverses veus, que donava deixant ad libitum el ritme, a
Analecta hymnica, vol. 17, del 1894; allí edita el tcxt dcls <<Carmina Compostellana>> del Calixtinus de Santiago, i en transcriu quinze exemples musicals;
en els vols. 20 i 21, 1895, dóna exemples a dues, tres i quatre veus del recull
del codex de Florencia, de Madrid, del Brit. Museum Egerton 274, i altres a
una, i a dues de diferents manuscrits. H. Villetard, encara que no s'endinsés
mica en la qiiestió deis conductus, va posar a l'abast dels especialistes, materials ríes per l'estudi dels conductus a una veu, diferents deis de Notre-Dame
de París, ambla publicació de 1' Office de Pierre de Corbeil del 1907.1 Doro G. M.
Beyssac va contribuir també, quan, en comentar l'obra del susdit Villetard, es
va fixar en els conductus monodics del codex de Madrid, B. N. Mss. 289.
Segons ell, aquest manuscrit fou copiat vers la meitat del segle xn, al reialme de
Sicília; i ell en va transcriure algunes mostres d e conductus monodics, que va
publicar a la Rassegna Gregoriana. 2 Més tard, l'Aubry va publicar el facsímil del
Roman de F auvel, i amb aquesta edició va proporcionar als estudiosos un bell
rengle de conductus a una veu, que van ja amb notació mensurada. Pero, prescindint d'alguns conductus que arriben allí anotats ambla notació mensural que
dóna el ritme modal, altres, ja amb notació posterior, no serveixen pas per
beure'n el ritme que escau als conductus de Notre-Dame i als d'estil anterior.
Més cap en9a, Ludwig n'ha rcprodu"it mostrcs a una veu de la producció de París, al Handbttch der Musikgeschichte de G. Adler; J. H andschin, especialment, s'ba esfon;at a donar-ne alguns cxemple? a veus del repertori de
París;3 A. Gastoué recentment n'ha publicat també diferents mostres de transcrits, en diverses publicacions seves, amb transcripcions sovintment poc serieses;" fa poc temps, P . Bayart, en publicar l'edició facsímil i crítica del Ludus
1.
Vegi 's Olfice de Pierre de Corbeil ( Olfice
de la CirconcisioJJ) Improprément appelé •Difice
des Fous•. T ext et chant. Pt,bliés d'aprés le Jlant~scrit de Sens {xiue siecle). Bibliotlleqzu },fusicologique (Paris, 1907), rv.
2. Vol. vn (1908) , col. 310 i ss. Fou gxacies
a aquesta publicació que HA!\'DSCRJN, en 1925,
pogué citar els conductus del Ms. de Madrid.
Cf. pagines 81 i s. d'aquest volum.
3· Cf. Zeitsc!Jrijt für 1\r!W, VI, 554-558, amb el
tDic Cluisti veritast a tres veus. (Cf. GENNRicn,
Zeitsc.hrijt citada XL , 325 i ss.) «Pater noster com-

miseranst a dues veus, potser de PEROTIN, a la
Zeitschrijt susdita x, 19-22, etc., etc.
4· Vcgi's Collection des maUres polypltonistes
du xu• au xv• siecle, amb el •Viderunt Emmanuelt
a dues veus, i el •Concordi letitiat a txes; també
el seu Concert vocalllistorique amb el «Rorant celit
a dues, el «Yetus abit littera• de PERO'tiN a quatre veus, el tCustodi nos Domine• a tres, i l'cAve
Maria& també a tres veus. Vegi's encara el seu
esludi •Le Motcb, a l'Encyclopédie de la Mttsiqtte,
de LAVIGNAC, pp. 3017 i ss., especialment 3029 i s.,
on dóaa fragmenls de conductus a dues i tres veus.
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d' Adam de la Bassée, ens ha ofrenat una serie de conductus a una i a diverses veus, que caldra tenir en compte, si bé deixant de banda la seva transcripció generalment poc justa.1 Pel rengle publicat per Wooldridge, vegi's p. 308. 2
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En classificar les composicions a una veu del codex de les Huelgas,
hem preferit adoptar el mot conductus, adhuc que fós in sensu lato, per totes
aquelles composicions que no fossin tropus gregorians. En la coHecció de Huelgas, trobem disset conductus a veus i quinze a una veu; dels polifonics, quinze
són a dues veus, i dos a tres; deis quinze a dues veus, un es presenta com a
doble conductus, unicum conegut fins ara. Els conductus a veus que provenen
de Notre-Dame, són els següents : II, <<Crucifigat omnes>>; I II, <<Nouus miles
sequitun>; IV, <<Parit preter morerru>; VII, <<Quod promisit ab eterno>>; VIII, <<Flos
de spina.>>; IX, <<Columbe simplicitas>>; x, <<Soli nitorerru>; XIII, <<Dum sigillum>;
XIV, <<Aue maris stella, Virgo decus>>; xv, <<Mater patris>>; XVI, <<Ergo agnus>>.
Es coneixen només per Huelgas els restants : I, <<Surrexit»; v, Duplum : <<Casta
catholica>>, i Tenor : <<Da dulcis domina>> (és el doble conductus); VI, <<De castitatis thalamo>>; XI, <<Parcns patriS>>; xn, <<Ü gloriosa>>; XVII, <<Aue Maria>>.
Com es veu, de disset conductus polifonics, els onze són dels fons de NotreDame i els sis restants són coneguts només per Huelgas. Cal remarcar el fet
que els conductus arriben tots seguits, si exceptuem els cinc primers que els
trobem entremig deis motets. La coHecció de Huelgas assenyala prou que a
la nostra península els conductus polifonics de Notre-Dame foren ben conreats
fins ben entrat el segle XIV. No podem de moment aclarir si alguns dels exemples que coneixem només per Huelgas provenen ja d'altre recull més vell o bé
foren escrits de nou imitant l'estil dels antics provinents de París. El conductus XVII assenyala com a autor el Johannes Roderici,· i presenta fragments
amb el ritme binari, i altres on trobem el ritme de modus II. Ens fa molt
estrany que aquest conductus sigui original del J ohannes Rodrigues; jo m'inclinaria a creure, encara, que ell no va fer res més que retocar-lo i modernitzar-lo com hem visten alguns motets, que, malgrat !'arribar amb el seu nom,
ell només n'havia estat un desventurat arranjador. El v, doble conductus,
¡ . ADAM DE LA BASSÉE (t 1286), Ludus Super Anticlaudianum d'apres le Ms. original conservé a la Bibl. Municipale de Lille. Lille, 1930.
2. Pels conductus publicats del repertori de
Notrc-Dame, vegi's, encara, LUDWIG, Repertorittm,
pp. 101 i s. Els petits fragruents de conductus que
traoscriu W. H. FRERE, a J(ey-relationship i?¡

Eat:lY Mcdiaeval Mt,sic al R eport of the Fourth
Congress of the International Musical Society (London, 1912), pp. 122 i ss., ni cal esmentar-los; en
canvi, cal recordar el fragment del tVetus abit
litterat, que R.mli!Al-."N traoscriu de Wooldridge,
peró amb ritme binari. Vegi's el seu Handbuch
der Mttsikgeschithte, I, 2, p . 211.
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és una composició totalrnent nova, i ja no té res a veure amb el repertori
dels conductus del període classic; és, pero, una composició molt curiosa,
i la qual demostra en el seu autor un enginy admirable a saber dur les
veus. Els conductus a una veu arriben tots de rengle. Deis quinze, només
set provenen del repertori de Notre-Dame, que els posa també a una veu, tres
deis quals es troben encara en els Carmina Burana. Deis altres vuit, un <<Audi,
pontus>>, apareix a Montpeller 6 i a Karlsruhe 504, el <<Veni redempton> només
al Tropari de Tortosa com a tropus de Hosanna, amb el text sencer i tonada
diferent; els sis restants només a Huelgas. D'aquests, dos són com a antífones
oracionals, i quatre són planctus. D'aquests planys, un <<Rex obiit et labitur
Castelle>>, va dedicat a la mort del rei N' Anfós VIII, mort en 1214; altre
<<Plange, Castella misera>>, a la mort de Sanxo III (IIS7-IIS8);1 altre <<Quis dabit
capiti meo>> es refereix a un descalabre de guerra que de moment no hem pogut
identificar; l'altre <<Ü monialis concio>>, va dedicat a la mort de Dona Maria
Gonzalez, abadessa de les Huelgas, morta dcsprés del 1335. El lector els trobara estudiats i ben situats en els n.s r69-172 de Huelgas.
Cal confessar que 1ma de les parts del rep~rtori de Huelgas que per
transcriure-la més o menys aproximadament ens ha fet rumiar fon;a, ha estat
el recull de conductus a veus. Per primera vegada ens hem trobat davant un
manuscrit que ofrenava amb notació mensura! els conductus polifonics adés en
les parts siHabiques, adés en les parts melismatiques; per primera vegada ens
trobavem davant de conductus que, bo i essent del repertori classic, arribaven
ja - en fragments donats - amb la rítmica binaria, tan novella els dies de la
copia del manuscrit. Després de molts dics d'estudi sobre llur transcripció, ofrenem al lector una versió, que si no és la genu'ina, creiem que almenys s'acosta
for9a a ]a transcripció autentica deis conductus polifonics de Notre-Dame.
Davant d'aquestes transcripcions, podcm avui ja assegurar, que la rítmica modal val també i escau justament pel repertori polifonic dels conductus de París.
Hom es convencera que una versió modal així, no fou ni podía ésser inventada
pel copista de Huelgas; la seva copia responia a la realitat d'execució. La
nostra afirmació es corrobora amb els casos parcials de conductus anotats amb
notació mensural-modal dels codexs de Montpcllcr, de Bamberg i de Turin.
Aquestes transcripcions de Huelgas palesen com el 1 modus combinat transitoriament amb el v - en ambdues veus o bé en una veu sola, mentre que
l'altra es mou amb el 1 - , domina la rítmica deis t.als conductus. Al conductus XI hom troba el 111 modus combinat amb el 1. El xv (n.o 154) comen~
1. No té ra6 Ph. Aug. BECKER quan fent la re·
censi6 deLe Chansonnier Cangé editat per J. BECK
sosté que <'S tracta d'un planctus dedicat a la
mort del rei Sanxo IV (t 1295), i que l'altre

planctus és dedicat a la mort del rei N' Anfós XI
(t 1350). Vcgi's Volkstum ut~d Kultur der Romanen (1928), I, pp. 192 i ss. Sobre la hipótesi de
Becker, cf. encara les pp 354 i 359 i s.
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amb rn modus; és en aquest conductus que trobem el cas curiós que mentre
que la versió de Madrid - allí recluida a dues veus - serya el ritme modal
autentic fins al final, Huelgas introdueix ja el compas binari. En fer aixo, el
copista prou es donava compte que la tal novetat xocaria als ulls deis executants, i per c;:o va tenir cura d'anotar damunt les notes del tenor els mots significatius <rnanera francesa>>, per donar a entendre que en el tal passatge volia
que se seguís la moda de Franc;a de cantar amb ritme binari; moda que es va
introduir al segon decenni del segle XIV, adhuc dins la polifonía de NotreDame. Es més curiós el cas, donat que el nostre copista, tan enernic del ritme
de n modus, ara el vol conservar per tal que alterni amb el ritme binari; i
en fer-ho, té compte d'apuntar que els cantors segueixin en cert passatge la
<<[manera] hespanona>>, sinonim segurament de <<tradicional» en sentit de ritme
modal. Aquest fet ens demostra palesament que Espanya va seguir lla1gs anys
la tradició musical del ritme modal i que el cas del Ms. de Huelgas, de presentar motets classics retocats amb ritme binari, fou només una excepció maniatica del col·lector o retocador de la coUecció de Huelgas. El conductus xvr
va amb ritme de nr modus combinat amb el v i fragments de 1.
P er tal que el lector pugui comparar la fidelitat musical i rítmica de
Huelgas, hem encabit diferents versions de W11 Florencia i de Madrid. Una
vegada més el Ms. de Madrid es presenta com a company del de Huelgas,
reduint el nombre de veus d'alguns conductus. Quan Madrid o bé Huelgas
redueixen les veus, sempre serven les dues inferiors; aixo passa encara en
altres manuscrits, que en recluir les veus a una han servat la inferior, o sigui el
cantus prius factus. Huelgas es presenta més fidel en la part deis conductus
que en la part deis motets, cosa que es palesa de seguida, comparant les versions deis manuscrits classics. La nostra coHecció demostra que en els conductus
polifonics, una vegada adoptat un ritme, només pot trencar-se ocasionalment;
el modus mixte que alterna periodicament amb r i II modus per exemple, és
cosa rara. Cal tenir ben present aquest fet que no s'avé amb la practica de
diferents versions que corren d'organa i de conductus, en les quals el transcriptor modern s'ha pres la llibertat d'alternar massa sovint la combinació de
ritmes dins un mateix compas, i adhuc de com~inar massa sovint el ritme
adoptat, en !'interior de les peces; aquesta practica trenca certament la tranquil·litat i beatitud de la polifonía medieval. Huelgas encara demostra que
adhuc en la música monodica, com la de seqüencies, una vegada adoptat el
ritme de 1 modus per exemple, hem de seguir-lo fins en acabar la composició.
Es clar que trobem el repertori de les Cantigas del rei N' Anfós el Savi, on sistematicament els copistcs assenyalen el modus mixtc adhuc en un mateix
compas. Es cert també que les proses del Ms. lat. I343 de la B. N. de París,
anota les seqüencies sovint amb passatges de ritme rnixte i encara de ritme
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j a no modal. Pero 90 que coneixem fins ara com a llei general dins els organa
com en els motets, i els conductus polifonics, és que hom ha de servar sempre
el ritme inicial, almenys en fragments amples, ritme que no pot combinar alternant-lo sistematicament.
Quant al ritme dels conducti simplices (a una veu) de l'escola de París,
si arriben amb melismes amples, és de difícil solució per ara. El mateix Beata
víscera de Perotin que suara esmentavem, i que Ludwig va transcriure, resta
amb solució ben dubtosa en arribar el refrany amb melisme tan ric; la composició guanyaria molt si deixavem aquests passatges florits que cantessin
lliurement. És per aquesta raó que, en arribar a la transcripció deis conducti
simplices del repertori de Huelgas, no hem dubtat mica en deixar-los amb
ritme lliure, tant els que provenen de Notre-Dame com els que són inventats
de nou. Els cants melismatics a una veu són massa flexibles per a ésser eneabits entre barres de compas; per tombs que hom vulgui donar-hi, a fi de
comptes es convencera que únicament re'ixen quan es deixen cantar lliurement a manera de cants al-leluiatics i responsorials del repertori gregoria. Cal
encara tenir en compte que Huelgas dóna sovint els conductus monodics molt
adornats de melismes; adhuc els provinents de Notre-Dame, els adorna més.
Per aquesta raó seria molt arbitrari de voler-los encabir entre barres de
compas. Dues vegades, en el n.o r6z i r63 del nostre recull, hem tantejat de
transcriure la versió original de París amb ritme modal; per fer-ho, encara en
el n. 0 r63 ens hem vist obligats a deixar el melisme inicial amb ritme lliure.
Fora d'aquests dos casos, ni la versió francesa es presta pas a doblegar-se
al ritme mesurat ni menys al modal. Cal observar, també, que Huelgas dóna
aquests conductus a una veu, només molt fragmentariament, talrnent com si
el copista els hagués considerat coma antífones senzilles; és per aixo que en els
conductus monodics de Huelgas, si no coneixíem la versió sencera de NotreDame per altres manuscrits, mai no podríem trobar-hi la forma de virolai
ni de rondeau, molt menys la forma musical de seqüencia.
En els conductus polifonics de Hu, hom troba passatges on les veus
s'imiten i s'escarneixen mútuament, bo i restant pur canvi de veus, com en el
conductus XII (n. 0 rsr) i altres; hom troba diferents mostres d'ochet arreu; entre
altres, el conductus xv n'és un bon exemple, i el XII esmentat igualment.
Els fragments amb ritme binari dels compassos so i següents del conductus
XV (n. 0 I54), ens fan ja pressentir la música de mitjans del segle XIV, Í adhuc
recorden de lluny el repertori d'Avinyó de la segona meitat del segle XIV; el contrapunt s'hi obra camí i hom hi fibla tot seguit passatges imitatius, moviments
paral·lels i moviments contraris; moviments iniciats per una veu, que són recordats per una altra veu després d'una pila de compassos, etc., etc. Els passatges
amb ritme binari del conductus xv recorden for9a el conductus XVIII, compas-
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sos 65 i següents. Aquest conductus s'atribueix a Johannes Roderici; ja hern
dit que ell potser en fou només l'arranjador. Si per cas ell en fou !'autor, ¿és
que Rodrigues, en escriure aquest conductus, volgué imitar els passatges binaris del n. 0 xv? Pero potser millor, ¿dernostra que fou ell qui va arranjar els
fragments binaris del conductus xv? El conductus XVI és un bell exernple d'un
terna corn de baix obstinat, que la veu superior va harrnonitzant i cornentant,
i amb aixo sembla ja veure's l'art de la variació incipient. Els canvis de veus,
sovint produeixen efectes bonics de passatges imitatius, que consisteixen només
en que les veus es donen mútuament el tema, com per exemple en els compassos 28 i següents del conductus VII del n.o r46. Cal també mirar com sabien
els antics aconseguir el que totes les veus deis conductus cantessin finament;
tant, que preses isoladament sovint semblen can<;ons. Per treure la monotonía
rítmica de les veus que canten sempre amb I modus per exemple, el compositor
té els trucs d'introduir passatges amb ritme de v modus a una de les veus,
mentre que l'altra segueix amb el ritme de I modus; seguint un analisi detallat
trobaríem coses insospitades. Davant el concluctus XIV, que prové del repertori
de Notre-Dame, hom queda perplexe per !'exuberancia de melismes que trobem
a totes les veus. Es possible que aquest tenor <<prius factus>>, quan el compositor el va inventar, fos ja ric i florit així? Sembla més natural que el compositor l'hagués anat florint a mida que anava eixamplant totes les veus de la
composició. En la polifonía deis conductus és on trobem desenvolupada la
genialitat del compositor; hi trobem com ell sabia imposar-se ja aquells dies,
adhuc passant per damunt de tota llei, si calia. Els conductus es presenten
sovint amb series de quintes paraHeles; principalment el copista de Huelgas,
sembla com si hagués tingut, per aquestes, una predilecció especial. Horn pot
notar, per exemple, comen el conductus vm (n.o I47), Huelgas canta sempre amb
series de quintes, adhuc en els fragments que els altres manuscrits els anoten
amb series de terceres. Hom ha repetit que els compositors !fiedievals no usaven
les series ascendents o descendents de terceres seguides; cal només fixar-se en
els fragments que transcrivirn deis manuscrits classics en la crítica del conductus esmentat per veure com les series de terceres eren for<;a practicades.
Hem repetit que el recull de Huelgas és principalment una coHecció
practica; és per aixo que el copista no sempre transcriu els conductus integralment; ell s'acontenta copiant només <;o que li plau per al repertori de la seva
capella. Així, al n. 0 XIII Dum sigillum, tan conegut com a obra de Perotin,
el copista - segurament per no allargar massa les funcions- en dóna només
la primera estrofa.
Quan tinguem ben editats el recull de conductus a veus dels segles XIIXIII, veurem com els antics ja es prenien el plaer d'escriure música per fer música. Sovint en els conductus, el text, per ell sol, diu poca cosa; malgrat tot,
Biblioteca de Catalunya
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!'artista hi aixeca una polifonía per aquells dies grandiosa, i enlairadora com
de cantata medieval. Totes les veus hi fan brodadures indescriptibles damunt
una vocal donada; brodadures interminables que semblen com si el compositor cerqués l'extasi dels seus oients i el dels seus cantaires.

LA NOSTRA EDICIÓ

N. 0 145, ff. I3I-I3I'.

De castitatis thalamo

1

Ventrem uirginalem.

Conductus a dues veus. Text i música desconeguts.
VERSIÓ MUSICAL. - Comenc;a amb llargs melic;mes damunt del primer mot; segueixen les dues estrofes amb cant siHabic i acaba amb llarga cauda damunt de la síHaba
qua. El manuscrit es presenta amb notació mensura! conseqüent; les pauses no sempre
van ben anotades. Aqucst conductus, encara que no es trobi al repertori de Notre-Dame,
estilísticament segueix l'escola de París.
Duplum : Compas 15, darrer la, era longa i fou corregida com cal en brevis.
Tenor: Compas 12, la binaria obliqua amb l'<<Opposita proprietas>> va plicada sense
significat de plica; 13, el re L la considerem com a plica' real.

N. 0 146, ff. 132-134·

Quod promisit ab eterno

1

Die soluit hodierno.

Conductus a dues veus.
MANUSCRITS. -El coneixem, a dues veus, pels Mss. que serven el repertori de NotreDame: W1 , ff. 139'-140'; Flo, ff. 300'-301; Ma, f.76'-78, i W 2 , f. 1rr-n2'. Stuttgart H. B. l.,
Ascet. 95, f. 30', duu només la tercera estrofa«Olim fuit argumentum»amb neumes a una veu.
EDICIONS. - Text : Uilchsack, 1, 193; AH 20, 83; Chevalier 16909. Ludwig en
parla al Repertoriwm, pp. 175, 319 í s., etc .
VERSIÓ DE HUELGAS. - Du.pl1tm : Compas 5, Hu va esborrar com calia la cauda
del fa; 8 i 24, a la ternaria mi re do hom escriu sense fonament la proprietas opposita i la
perfectio; 12, manca la cauda al mi donat que ha d'ésser <<si:ne proprietate>>; 26-27, grafía
musical imperfecta; 43, sovint Hu escriu dues longues en comptes de la duplex longa;
84-85, les ternaries duen la proprietas opposita que no la considerem com a tal; Hu
assenyala el si ~~ des del compas 137 fins al final.
Tenor : Compas 26 manca la proprietas al si, i sobra la perfectio al sol. Des del
compas 125 fins al final, assenyala el si ~Per donar una idea de les versions restants, vagin ací les variants més sortints:
Dupl1tm : Compas 4, el do primer duu també plica - que l'hem deixat- a W1,
Flo, Ma i W 2 ; 6, el sol del duplum dóna plica descendens a Hu; a W 1 és una duplex longa
amb plica ascendens; a Flo, ::\1:a i W 2 s'escriu dues vcgades la longa sol amb plica ascendens; 7, el la del duplum amb brevis longa a W1 , amb duplex longa a Flo, amb simplex
a Ma; el fa del tenor i el la del duplum, amb duplex longa a W 2; rr, el la amb
plica a W11 Flo, Ma i W 2 ; 13, W1 la sol, sol fa sol; ídem a Flo i W 2 ; 22, sol la
com epiphonus a W1 ; coro salicus a Flo; ~1a com Hu; sol amb plica a W 2 ; 25, el mi
plicat a W1, Flo, Ma i W 2 ; 26, el re primer amb plica a Flo, Ma i W 2 ; el re darrer
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amb plica a Flo, Ma i W 2; 398-40, la fa a W1, Flo, Ma i W 2; 411.3 , si la sol sol
la a W1 , Flo, Ma i W 2; 4311 mi amb plica; 44u, mi do a ~ 1 ; mi plicat a Flo, Ma
i W 2 ; 48, sense pausa a W 1; 48-so, W1 , Flo, Ma i W 2:

El segon la del so, manca a W1 ; el fa manca a W 2 ; 5r, sol doblat amb plica a}
tenor i duplum a W1, Flo i Ma; W2 sol sol fa; S36·541-s, manca el mi re a Ma;
5Ss· la real a W1 ; els restants Mss. com a Hu; 62, ambdós si sense plica a W1 i
Ma; 63, W1 , Flo, Ma i W 2 :

el,

+1

F: ~ ·J J t±Jtl {

t

aquest segon re és duplex longa plicada a W 1 i W 2 ; 6J1 , W 2, fa plicat; 6JH, W1 mi
re do; 69, el do del duplum sense plica a W1, Flo, Ma i W 2 • Donat que les variants
de W 1, Flo, Ma i W 2 s'assemblen quasi sempre en els fons, des d'ací -per no allargar massa - anotem només les principals de W1 . Jb6 , W1, sol; JI1 , si; JI 4 , el la sense
plica; J2,, si sense plica; J9 7 , la; 82, la sol; 83-86, és tot difercnt; Flo, Ma i W 2 diferents
de W 1 ; 88, el fa plicat; 90, sense pausa; 926, si; 931, sol plicat; ror, sense pausa;
ros,. plica ascendent sense pausa; ro6, la sol la si; rr2, sol plicat; rr3, ambdós re amb
plica; IIJ6, pausa en comptes del sol; r24, a Hu manca:

r261 , el do sense plica; I33, do pausa, re pausa; I34, el si sense plica; r35, la pausa, sol
pausa; r38, sense pausa; r4o, sense pausa; r45,

eh

?

1

~- J

+

f

1

r46, fins al final, canvia; Flo, diferent de W1 ; Ma i W 2, com Flo en ambdues veus.
Tenor : Compas J. el la del cantus escrit amb dues longues, - la segona amb
plica - a W1, Flo, Ma i W 2 ; r2, el la escrit amb ducs longues - la segona plicada - a W1 , Flo, Ma i W 2; 43v doble la amb plica a W1, Flo, Ma i W 2; 661, W1 i
Flo si. 6JH• W 1 la longa perfecta; JI 4 , fa sense plica; JS, la sense plica; J9 4, fa;
90, doble do amb plica; ror, sense pausa; ro2, si ~; IOJ, do do; rr3. sol amb plica;
rrs.. sol IIJ4 , segon re també amb plica; II9-I20,

tzr , fins al final si q en W1, Flo, Ma i W 2 en ambdues veus.
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N.o 147, ff. 134-136'.

Flos de spina procreat~tr !Et flos de flore fecundatur.

Conductus a dues veus. Es també del fons de Notre-Dame.
MANUSCRITS. - W1 , ff. r6r-r62; Flo, ff. 304'-305'; Ma, ff. 74'-76'. Sequentiarium
Praedicatorum, s. xm. Cod. Sangallen. 383, p. 138, Gracies al bon servei de J. Handschin, que ens ha enviat la seva copia, hem pogut comparar la versió de St. Gall amb
la de Hu. Aquests quatre manuscrits la copien també a dues veus.
EDICIONs-Text : AH 20, r2·2; Chevalier 6404. Música: P. Wagner, Revue d'histoire
et de critique musicale (rgoz), II, pp. 301 i ss., que no hem tingut a ma, reprodueix la
versió de St. Gall amb notació quadrada. Handschin, Festschrijt für Guido A dler, p . 57,
n.o 5, transcriu els compassos 53-65 de W 1 i Flo. CI. Ludwig, Repertorium, pp. ror, 131, etc.
VERSió DE HUELGAS. -Huelgas arriba amb notació mensura! molt poc fixa. Sigui
com sigui, Hu dóna la clau per a transcriure aquest conductus rítmicament difícil de
transcriure si hom es basa solament en els restants manuscrits. Les inconseqüencies més
sortints de Huelgas, són:
Duplum : Compas r, dues longues en comptes de duplex longa; 2, manca la perfectio al do que ací no considerem coma plicat; 45, el primer mi era longa i fou corregida
com cal en brevis; el mateix al re del tenor : cosa xocant en aquesta compos1ció on tan
sovint es presenten anomalies i inconseqüencies en la notació, i que no sempre foren corregides; 102, en aquests passatges florits, com en altres lndrets del present conductus,
no és possible seguir fidelment la grafía de la notació de Hu. 144, suplim segons W1 ; rs8r6o, manca la perfectio a aquestes ternaries; r6r, el si ha d'ésser més petita, donat que en
el manuscri t és plica.
Tenor: Donat que les inconseqüencies són ara tan freqüents en el manuscrit, deixem d'anotar-los per no fer-nos cansadors; hom pot bé fixar-se en el facsímil. Compassos
146-147• els suplim seguint W1 ; 1491 , el sol duu plica.
Seríem també cansadors si volguéssim anotar totes les variants dels altres Mss.;
és per aquest motiu que donem només les de W1 . D'altra banda, Flo i Ma s'avenen quasi
sempre i varíen poc de W1• Del Flo i del Ma, anotem només qualques de les variants cabdals.
En corregir aquest treball, rebem la versió de St. Gall i ella s'avé amb la W11 Flo i
Ma amb variants de poca importancia.
Compas r, fa sol sol sol sol plicat; 3, segon re amb plic~; el la del tenor és duplex
longa; Flo i Ma van iguals i se separen de W1 ; 41, sol plicat; el la d' ambdues veus, manca; 8:

14, el la és plicat; 15, el sol és plicat; IJ, la del tenor amb plica; 20:

ací com al compas 8 veiem com mentre que Hu canta amb quintes descendents, W1 ho
fa amb terceres; Flo, Ma i St. Gall s'avenen amb W1 ; 25~~~ re duplex longa al cantus; 26,
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278, la binaria re mi, manca; 30,

Flo, Ma i St. Gall com W1 ; 35, el la i el re del duplum amb plica; 361•3 , manquen; 38¡.3 ,
sol fa al duplum; 44,
e

Flo, Ma i St. Gall com W1 ; 504-6, mi re; SI, el do del tenor va amb plica; 53,

~; ~;
e

Flo, Ma i St. Gall com W1 ; 66, des d'ad el cantus dóna el si amb P, fins al final; també
Flo i 1\la, pero Ma fins al compas 82 només el posa al cantus, després en ambdues veus;
St. Gall no escriu cap P; 68l-"• tni fa re al duplum; 701 , fa al cantus; 721, mi plicat; 74, do
duplex longa al tenor; 75, mi fa sol plicat, re do re al duplum; des d'ací s'escriu el si p al
duplum i va fins a la fi; 773, re do; 79, do, re, re do la plicat al duplum; la sol fa, fa al
tenor; 8r, ella del duplum amb plica; 86u, sol la si plicat al duplum; 104,
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Aquest fragmcnt que acabem de transcriure de W1, ens assenyala bé coma la quarta
estrofa, Hu dcix el to de sol i agafa el de re baixant la tessitura de la composició a una
quarta més baixa que la segueix fins a la fi. Flo i Ma s'avenen en tot amb W 1 . Fora d'aixó,
Hu segueix W1 amb petites variants que per no cansar deixem d'anotar-les. Cosa rara,
W 1 ara és més ric amb pliques que el mateix Hu; Flo i Ma assenyalen sovint amb notes
reals algunes pliques de W 1 . Cal remarcar també, que per seguir la tessitura, W 1 , Flo i
Ma escriuen el mi amb P, el qual correspon al si P de Hu. Donat que Hu mai no presenta el
mi _i, aqnest transportar de sobte la pe<;a a una quarta més baixa, ¿hauria pogut obeir a
la idea d'evitar aquest mi v? St. Gall, copia aquesta estrofa seguint quasi sempre Wr

N.0 148, ff. 137-138.

Columbe simplidtas

1

Fel horret malicie.

Conductus a dues veus. Pertany encara a l'escola de Notre-Dame.
MANUSCRITS. - Es coneixia, també a dues veus, només per Flo, ff. 328'-329.
EDICIONS. - Text : AH zr, r38; Chevalier 3675 només de Flo. Cal tenir en compte
que Dreves fa una mateixa composició del Soli nitorem, que veurem al nombre següent
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i del Columbe simplicitas, que ara comentem. La confusió de Dreves va venir potser, de
veure que el Colt-tmbe simplicitas acabava amb un Benedicamus. Nosaltres, seguint Hu
ben clar en aquest punt, les considerem com a dues composicions.
VERSIÓ DE HUELGAs.-La notació mensura! del manuscrit és ací for~ conseqüent
i dóna la clau per transcriure també la versió de Flo. Cal advertir que les pauses a Hu,
són ben irregulars. Les inconseqüencies principals són les següents.
Duplum : Compas 13, la cauda del do, aquí, no la prenem coro a plica; idem al la
del compas r9 i al sol del 69. Els casos rcstants, van assenyalats amb la
Tenor : Compas 37, no prenem per plica la cauda del sol; 39, el re plicat no té significació de plica.
La versió de Flo s'avé amb Hu; les variants més sortints són : Compas 2, el do és
nota real i va ambla ternaria do si la d'aquest compas; 3, el segon mi amb plica descendent; 5, el re amb plica descendent; 6,
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9s_., do la al duplum i fa la al tenor; ro, ¡]

El text el corregim scguint Flo; 14,
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19, el re sense plica; 26H, tenor do si; 27, el la amb plica; 30,

39, al duplum : fa sol sol fa mi re, pausa, re mi re do si la, etc.; 43, el mi, sense
plica; 45-47, al duplum, sense cap pausa; 53 2 , el re segon és nota real; 534 , si al tenor; 55,
Flo escriu rectament ducunt; 65 1, si scnse plica al duplum; 65~.5 , la si reals; 65, manca
el cantus; 66, la sense plica al duplum; 67,

6g1, re sense plica; 73, sense pausa al duplum, i canvia una mica fins al compas 76; 79,
duplum mi mi re mi, mi re do si la, si. Flo acaba la composició amb el <<Benedicamus»
que incloem al text musical corresponent.

N.o 149, ff. r38-r3g'.

Solí nitorem, equori

1

Pugillum a[d]do laticis.

Conductus a dues veus. Prové també del repertori de Notre-Dame.
MANUSCRITS.-El coneixíem a dues veus, per Flo, ff. 327' -328' Flo copia primer
aquesta composició, que allí va seguida del Columbe simplicitas que hem vist anteriorment.
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Text : AH 2r, r38; Chevalier 33585, on el cita només de Dreves.
VERSIÓ DE HUELGAS. - Huelgas l'anota amb notació mensura! sovintment inconseqüent. Les lligadures no sempre són ben copiades i sovint algunes simplices, per poder-les
transcriure bé, les hem d'ajuntar amb altres grups melismatics, que ja arriben lligats.
Les pauses no són sempre mensurals. Les inconseqüencies més sortints del Hu, són:
Dwpltem : Compas g, en comptes d'escriure duplex longa, escriu dues longues, com
ja hem vist en altres llocs; ro, el fa longa ha d'unir-se amb la quaternaria següent per fer
una quinaria; el do longa ídem amb la quinaria següent, per mor de formar una sisenaria;
26, encara que hom vagi mirar d'esborrar la cauda del segon sol, prenem les dues longues
sol com a duplex longa; la ternaria mi re do, millor considerar-la amb la propietas i sense
la perfectio. 27, Hu ja dóna bé les notes, pero desfigura les lligadures que li escauen i que
Flo assenyala bé.
Tenor : Compas g-ro, Hu sovint eixampla molt la duplex longa, segurament per
omplir més el pautat i per tal de fer més bonic a la vista; 27, Hu sovint escriu els grups
melismatics amb semibreus, potser per indicar el moviment viu del passatge melodic; ací,
pero, hem de destriar aquests grups fent longa 90 que el manuscrit dóna coma semibreu;
461.s, sobra la cauda a !'esquerra d'aquesta ternaria.
Hu s'avé amb la versió de Flo; les variants cabdals de Flo són les següents:
Compassos r-8, sense pausa ni al duplum ni al tenor; 74 , el do amb plica; g, el sol
del duplum amb plica seguit de pausa; sollonga al tenor seguit de pausa; ro, Flo escriu
correctament el li del mot Solí tal coro anotem nosaltres; rr 4•6 , si amb plica descendent;
r2 8 , si sol al tenor; r2 6 , al si hom escriu el ~. i, com a Hu, el si V ja no es troba més en
tota la peya; r6, el mi també plicat coro a Hu; 2rv mi amb plica descendent al duplum,
i do amb plica descendent al tenor; 22, do amb plica descendent al tenor; 231, el si
amb plica descendent al duplum; 26, el sol superior amb plica descendent; 29, fa sense
plica; 366 , pausa; 381 , el do amb plica descendent; 401 , do amb plica descendent; 42•
fa mi re do si la si do seguides de pausa al duplum; 444 , do; 454-6, són quaternaries
a Flo; 494 , mi amb plica descendent; 5011 mi amb plica descendent al cantus; 506 , si;
521-2, duplum do si; 523, la al duplum i si sense plica al tenor; 533, mi re sense plica
al tenor; 534 , si al cluplum; 5411 si plicat al tenor; 55, la síl·laba lum que Hu posa aquí,
Flo no l'escriu fins al final, com pertoca; 59, si al tenor; 62 1 fa al cluplum; 76, sol
seguit de pausa al tenor; 87, Hu acaba ací, en canvi Flo afegeix encara deu compassos,
que ajuntem amb nota al text musical.
EDICIO:-l'S. -

N.0 150, ff. 139'-140'.

Parens patris, natique filia,

1

Virgo mater.

Conductus a dues veus. Tant el text coro la música eren desconeguts fins ara.
Malgrat que aquest conductus no el tinguem dins els Mss. de Vv1 , Flo i Ma, segurament
prové de l'escola francesa; podría ésser també que es tractés, encara, d'un conductus escrit
a la península seguint l'estil dels de Franya. Hu, tan mirat en el donar composicions amb
el ritme de tercer modus, ací presenta aquesta composició, en la qual alterna el ritme
de tercer amb el de primer modus.
VERStó MUSICAL. - Huelgas, com de costum, l'cscriu amb notació mensural, sovintment no conseqüent. El go del mot Virgo, al compas 59, l'hem deixat seguint !'original;
própiament hauria d'anar al final, com ja hem remarcat en altres conductus donat el cas
que el nostre provingués també del repertori de Notre-Dame.
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Duplum : Compas 4, el la va sense la perfectio, com als compassos 6 i 14.
Donat que sovint ja hem marcat aquest cas amb una + a la transcripció, per assenyalar
que no era plica, anotarem només els casos que per mor de no enfarfegar l'edició hem
deixat scnse aquesta senyal; 9, la quaternaria do si la sol hauria d'ésser sense la proprietas opposita; 17, el mi del porrectus anava ambla proprietas i fou es borrada com calia;
19, sobra la proprietas de la ternaria si la sol; 724, el Ms. separa massa el segon re
plicat del re longa anterior; 79, el sol de la septenaria própiament hauria d'ésser semibrevis, com les notes anteriors; Hu, p~ró, generalment l'anota com a brevis, i altres vegades
com a brevis amb una cauda a la dreta p~r treure-li la pcrfectio; 81, la binaria mi re
hauria de tenir la perfectio, i duu el re plicat que no el prencm pas com a plica.
Tenor : Compas 36, al cantus com al duplum, hom va csborrar una brevis que sobrava escrita davant la longa; 37, el sol va sense la perfectio; 44, com al compas 36, hom
va esborrar, en ambdues veus, una brevis que sobrava; 63, el sol no duu la perfectio.

N. 0 151, ff. 140'-142'.

O gloriosa D e1: genitrix

1

Virgo semper fl.1aria.

Conductus a dues veus. Text i música desconeguts fins ara. Chevalier 13077 no
és el mateix de Hu. É '> b~n curiosa la nota m1.rginal contcmporania; ella demostra ciar
com no tots els cantors eren prou destres per poder cantar composicions així difícils.
<<A los que poco sabedes, en mí non cantedes, si non errar me hedes, que yo so condutz
e fuerte de cantar; e los que me non saben, ayna me erraran; mas, primero, me aprendet,
que ex improuiso fallitur omnis horno.>> D'aixó sembla desprendre's que els conductus així
melismatics serien per ells molt difícils. La recomanació era del tot necessaria, perque, ultra
ésser difícil la composició, es presentava per primera vegada, en els conductus del repertori de Hu, un passatge amb ritme binari, cosa no m:ada en els vells conductus de
Notre-Dame. El present conductus, per tant, cas d'ésser del repertori antic, fou modernitzat en el nostre Ms., com veurem tot seguit d'algun altrc condnctus que segueixen.
V ERSIÓ MUSICAL.- El manuscrit el copia amb notació modal no scmpre perfecta.
Algunes vegades la notació original fou corregida, potser pcr roa posterior. Donat que
moltes de les notes, aparentment pliques, jales anotem amb +, a continuació assenyakm
només les lligadures que equivocadament van sense la perfectio, i que tampoc són pliques.
Dupltt.m : Manca la perfectio al sol del compas 7 i al fa del 8; 7-8, hom va esborrar notes anteriors i en va escriure d'altres; IO-I7, el Ms. es presenta molt retocat;
hom va esborrar notes anteriors. en va retocar d'altres i hi va afegir les cues a les semi-

breus. En la transcripció considerem ja

••l

=

6(J;

n . la ternaria re mi fa própiament

h3.uria d'anar amb la proprietas i sense la perfectio; 143 , el do era plicat, i hom va
esborrar la plica; 171•3, el si la amb obliqua plicada, la prenem com sense la proprietas i sense la plica; 261, el sol va sense la perfectio; 37-38, !'original fou també corregit;
537 , sobra la cauda del la; 55 2, el sol hauria d'anar sense la perfectio; 8146, sobra la prop~ietas opp:>3ita; 85, dues longues sol equivalen al do duplex longa del cantus; 864-6, sobra
la p:-op'"ietas opposita i la pedectio; 89-139, el Ms. adopta aquí evidentment el compas
binari; 96, els punts afegits damunt les notes no tenen cap valor rítmic; n6H-II7, el
Ms. escriu aquestes notes una segona massa baixa; en comptes de la sol fa, fa per tal
de seguir el Ms., hem transcrit si la sol sol; própiament seria més conforme fa la sol sol;
140, retorna palesament el compas ternari.
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Tenor : Compas r, el Ms. fou corregit correctament; 7 Ms. corregit; II, el fa brevis,
en comptes de longa; les binaries segiients, per servar el ritme de primer modus, les transcrivim així, avenint-se amb el duplum; 14, el Ms. va corregit; 16, ja és compren que el
punt de la és un lapsus per comptes d'escriure pausa; 17, hom va afegir la cauda al la en
comptes d'afegir-la al sol; 36, el sol anava correctament ambla cauda, i hom la va esborrar; 55, ací, com altres ternaries i binaries anteriors i segiients haurien d'anar sensE' la
proprietas; 63, la cauda ascendent del mi, no és plica; 107, com anotem al marge de l'edició, el Ms. escriu clau de do amb tercera, en comptes de do en quarta (el custos del pautat
anterior ho declara prou); 139, la clau de do en tercera del Ms. ha d'ésser igualment
amb quarta (el custos anterior ho indica clarament).

N.o 152, ff. I43-I44'.

Dum sigillum summi patris

1

Signatum diuinitus.

Conductus a dues veus. Prové també del repertori de Notre-Dame.
Es tracta de l'únic conductus que coneixem com escrit pel gran Perotin, organista
de Notre-Dame, a comen~os del s. XIII. Cal només recordar les paraules de l'Anonymus IV de Coussemaker, Scriptores, I, p. 342, el qual ens en dóna testimoni quan diu : «Et
nota quod Magíster Leoninus, secundum quod dicebatur, fuit optimus Organista, qui
fecit magnum librum organi de Gradali et Antiphonario pro servitio divino multiplicando;
et fuit in usu usque ad tempus Perotini Magni, qui abreviavit eumdem, et fecit clausulas
sive puncta plurima meliora, quoniam optimus discantor erat et melior quam Leoninus
era t... Fecit etiam triplices conductus, ut, Salvatoris hodie; et duplices conductus sicut
Dm·n sigilltmt summi patris, et simplices conductus cum pluribus aliis, sicut : Beata viscera, J ustitia etc.>>
MANUSCRITS. - Ja és estrany que tractant-se del famós conductus escrit pel
mateix Perotin no es coneixi per gaircs manuscrits. El tenim, per ara, també a dues veus,
només a Flo, ff. 344-346, que posa dues estrofes, de les quals Hu dóna només la primera.
Dreves cita encara el «Cod. Londinen, Reg. 7 A VI&, deis segles xrv-xv, que no hem tingut
ama i que ni sabem si només conté el text o també si va amb música.
EDICIONS. - Text : AH 20, 88; Chevalier 5020. Música : Wooldridge, The Oxford
History of Music, r, pp. 272-91, on publica la música d'ambdues estrofes de Flo. La transcripció de Wooldridge duu moltes incorreccions rítmiques, principalment en el duplum.
El cantus esta ja més conforme, si bé sovint també l'allarga massa, per tal de subjectar-lo a la veu sup~rior que estiragassa abusivament. Parlen d'aquest conductus W. Meyer,
Gesammelte Abhandlungen, 11, p. 323, i especialment Ludwig, Repertorium, p. IOI.
VERSIÓ DE HuELGAS.- Huelgas dóna només la primera estrofa com hem indicat
suara. Pel que hem visten altres composicions, el copista de Hu intentava de presentar un
recull practic. Quan, dones, les peces eren massa llargues, en copiava només la part que
a ellli interessava. El fet que Hu presentí solament la primera part d'aquest conductus
amb notació mensura!- encara que no sigui servada fidelment - ens dóna ja la clau per
poder presentar una transcripció autentica més o menys aproximada. Les incorreccions
principals de Hu les anotem a continuació. Cal tenir en compte que moltes finals de lligadura que semblen pliques i no ho són, a l'edició les assenyalem amb +Dupltlm : Compas 3, el i\ls. el copia amb segon modus, malgrat que el cantus que
hem de soplir i que és igual al del primer compas, el doni amb el ritme de primer. Aixó
Biblioteca de Catalunya
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vol dir que Hu copia aquí les lligadures no prou exactament. Segons Flo, el duplum
d'aquest campas s'assembla també al del primer i propiament hauria d'ésser:

o bé una mica més lliure

Pero la forma que dona Hu no permetia fer-ho abó; 13, el mi de l'obliqua, hauria
d'anar sense la proprietas; 18, el re hauria de tenir la perfectio, donat que no és plica;
274-5, l'obliqua si sol hauria de dur la proprietas; 28, ja hem aclvertit altres vegadcs
que aquests passatges melismatics arriben sempre escrits molt lliurement; 34-35, no
sabem com podrien executar aquests conductus que sovint els Mss. - sense excepcióels donen amb compassos truncats en les veus (el fet de deixar-se compassos era cosa
molt explicable, donada la riquesa melimastica d'alguns passatges que anaven sense text);
49-51, sembla que el ritme original seria el que dóna Flo; 6o, el Ms. repeteix, sense
raó, el la plicat; 59-69, encabim la versió de Flo, que s'adiu més autenticament a
!'original; 78-79, la veu superior i la inferior canten exceUentment amb sise modus,
tal coro ho assenyala el manuscrit.
T enor : Campas 17, el repetir dues vegades el do longa, és només per omplir el
pautat; 27-28, ací, com al IJ. 39, 57, 59, 61 i 102, Hu escriu la duplex longa plicada
sense cap significat de plica; 63-69, Hu va oblidar d'escriure el text que no és ací
possible d'aplicar-lo exactament scguint Flo, donat que les lligadures són diferents; 66, el
re plicat no el considerem com a tal.
Les variants principals de Flo comparat amb Hu, són : Campas 2, la amb plica
descendent al cantus; 7• re sol do plicat, la al duplum; I I4, fa amb plica descendent;
124 , també coro Hu, amb el si plicat; 15, sense pausa; r6, el la també, coro Hu, amb
plica descendent; 168 , amb pausa; 17,

204 , fa al tenor; 21 4, segon mi amb plica descendent; 23-26, el-tenor igual ; el duplum

27-29,

3Ie, pausa també al duplum; 324, si amb plica· descendent al tenor; 331, mi amb plica
descendent; 331, si al tenor; 366, pausa només al duplum; 386, pausa a les dues veus;
39s• pausa a les dues veus; 397 , només un la; 41 4 , 1ni amb plica descendent; 43 4, la al
tenor; 45, la plica mi del duplum és nota real ; 474 , la amb plica descendcnt; 48-51, donem
la variant de Flo al text musical; 544 , el do del tenor sense plica; 55 4 , el si del cantus sense
plica; 564, el la del tenor sense plica; 574, només un sol al duplum; 59-69, encabim al
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text musical la variant de Flo; 70, fa sense ~ ; 706 , al duplum mi; 7141 re sense plica;
75, pausa al final; 77 4, manca el sol al duplum; 78,

81, sobra un re al duplum; 841, la amb plica descendent al tenor; 886 , la plica mi és nota
real; 893 i 896, pausa; 924 i 93 4, la amb plica ascendcnt al duplum; 944, mi amb plica descendent al tenor; 986 re al tenor; 994, fa amb plica descendent al cantus; 1003, pausa al
duplum; 101 3 • manca el do del duplum: 1017.9 , do re, -mi fa; 1024-e, la al duplum; 1027 .9 ,
manca al duplum, Flo dóna encara !'estrofa segona Dum httmanum osculatur, on Ja música segueix el mateix taranná de !'estrofa primera, amb fragments molt melismatics, i
d'altres sil-labics. L'estil melismatic, pero, domina a la segona estrofa, com podem veure
de la primera. Les variants que acabem d'assenyalar de Flo són quasi sempre de poca
importancia. Tot aixo demostra que el conductus polifonics de Hu, generalment són
més fidels que alguns deis motets.

N.0 153, ff. I45-I47·

Aue, maris stella,

1

Virgo decus uirginum.

És un conductus a tres veus. Prevé també del repertori de Franc;a.
MANUSCRITS. - Es coneixia, a tres veus, per W1, ff. 71-72; Flo, ff. 221-221'. A
dues veus, es coneixia només per Ma, ff. II3-II4EDICIONS. - Text : Milchsack, 1, r62; Chevalier 1901.
VERSIÓ DE HUELGAS.- Huelgas és la versió més jove de les que hem conservat. Per
tal de demostrar de com Hu ens ajuda per poder transcriure el ritme modal bastant aproximadament, i per poder donar una idea de com Hu conserva, amb petites variants, els
conductus de Notre-Dame, transcrivim conjuntament les versions de W1 , Flo i Ma. El
poder comparar el lector les quatre versions, ens estalvia de tot comentari. Hom notara
que les variants obeeixen o bé a diferencies de lligadures o bé a pliques (que uns Mss. les
escriuen i altres en prescindeixen, o bé, encara, que les escriuen com notes reals), a pauses
que Hu sovint afegeix, a petites variants melodiques o rítmiques, etc. El cantus o tenor
generalment es manté més fidel en tots els Mss. No és estrany si rccordem c;o que escrivia
Franco de Colonia parlant deis conductus : <1Qui vult facere conductum, ptimum, cantum
invenire debet pulchriorem quam potest; deinde uti debet illo, ut de tcnore, faciendo discantum ut dictum est prius. Qui autem triplum voluerit operad, respiciendum est tenorem et discantum, ita quod si discordat cum tenore, non discordat cum discantu, vel
converso; et procedat ulterius per concordantias, nunc ascendendo cum tenore, vel des·
cendendo, nunc cum discantu... >> (Vegi's Coussemaker, ibídem, I, p. 132).
Si el compositor, per escriure conductus, primer havia d'inventar un cant el més
bell que pogués, i, una vegada trobat, s'hi havia de basar per escriure el discant, i encara
devia atendre bé al tenor i al discant per escriure el triple, es compren bé que el tenor
dels conductus es mantingui ben fidel en els Mss. És digne de remarcar el fet de W1.
Aquest manuscrit- el més fidel i el més venerable de tot el grup de Mss. que hem servat
del repertori de Notre-Dame- canvia les dues veus inferiors als compassos 36-41 i 57-61.
Aixi trobem que W1 escriu com a tenor yO que Flo, l\la i Hu donen com a duplum, i al
revés, \V1 dóna com a duplum yO que els al tres tres l\Iss. donen com a tenor. Encara neq
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pel fet que el tenor sovint puja i es creua amb el discant, és difícil algunes vegades definir
en alguns passatges si tanmateix les veus són o no canviades, en el present cas, sembla
que la versió fidel és la deis tres manuscrits i no la de W 1 .
Les coses més remarcables de la grafía de Hu són :
Triple : Compassos ro-13, hom va corregir les notes originals que, segons sembla,
s'avenien exactament amb el triple de W 1, Flo i Ma, i hi va introduir una variant, que
no canta pas tan bé com la melodía original (aquestes correccions de bell nou recorden
la ma poc mirada del Johannes Rodrigues); 20, el do plicat no té cap significat de plica;
24-25, el :M"s . els repetía i hom els va esborrar correctament; 8o, el re equivocadament va
sense la perfectio; ídem al re del 99· El petit hochet deis compassos 95-97 esta ben copiat
rítmicament i ens ajuda a transcriure aquest passatge deis altres manuscrits.
Duplum : Compas ro, no es veu clar si el Ms. duia primerament la versió dels altres
Mss., que fou es borrada; ídem, als compassos 15-r6; 46, Hu és l'únic Ms. que escriu el fa~
Fins ara havíem trobat que Hu - seguint els altres Mss. - usava el fa~ només damunt
el si q, mai damunt del si P; és que ací el si el feien ~ ?; 67, ací trobem un ~ escrit damunt
la ratlla del mi, que no sabem pas on ha d'anar; tanmateix sembla que h a d'anar amb el
mi o el fa de la ratlla següent; 91, el Ms. escriu un # damunt la binaria re si i no es veu clar
si el ~ va amb el si; a la ratlla següent no segueix cap fa amb el qual s'hi pugui relacionar;
1031, primer hom havia escrit un do i fou corregit, com cal, en un si.
Tenor : Compas 61, el manuscrit escrivia si plicat; ·ro, sembla que primer duia re
amb plica ascendent, com els altres Ms. i fou es borrada la plica; 44, sobra aquest fa#; val
el mateix que hem escrit pel compas 46 del duplum.
Per no cansar massa, deixem de col-lacionar les petites deficiencies gra.fiques deis
altres tres manuscrits que transcrívim fidelment.

N.o 154, ff. I47-r5o.

Mater patris et filia,

1

Mulierum leticia.

Conductus a tres veus, usat com a ofertori per la diada de 1'Assumpció de la V. M.
Prové encara del repertori de Notre-Dame; o almenys és compost a irnitació d'aquells.
MANUSCRITS. - Amb música a dues veus, la coneixem per Ma, ff. nJ'-n8. El
Prosarium Fratrum Minorum dels ss. xiv-xv, París, B. N. lat. 1339, ff. n '-12, el dóna a
una veu amb tonada diferent i amb estil de seqüencia; Troparium de St. Martial del s. XI,
afegit al s . xrv, París, B. N. lat. II39, f. 130, <cad l\Iagnificat», el posa com antífona a una
veu i amb altra tonada. AH 49, 331 citen Trop. Sammaglorianum del s . XII, París, B. N.
lat. 13252, afegit al s . XIV, que hem buscat en debades. Barcelona, Biblioteca de Catalunya M. 705, Antiphonarium s. XIV, f. 81, i Biblioteca de Catalunya, M. 9II, Troparium
s. xv, f. 169', el donen coma <<De Bta. Maria Antiphona& i amb tonada a una veu fonamentalment igual a la de St. Martial . Aquestes melodies no s'assemblen gens a la de Huelgas.
EDICIONS. - Text : AH 45, 26 que copia el text del Troparíum de St. Martial.
AH 49, 331, on com a Mss. més antics cita només el códcx de Ma. que allí encara
assenyala <lCod. Matriten. Tolet. 930 (33-23)», el Trop. Sammaglorianum al·ludít, i el Pros.
Fratrum )Iinorum que acabem de veure; el dóna com a ofertorí rítmic. Chevalier II349·
Ludwig, Repertorium, p. 133. Música : Cantus varii ro·mano-seraphici, Desclée 1902,
transcrit del Ms. 1339 de París, que hem citat abans.
VERSIÓ DE H UELGAS. - Per l'exposat s uara quant als Mss., resulta que, després
de Ma, la versió més vella és la de Hu; les al tres versíons són sempre posteriors í encara

ELS CONDUCTUS DE LAS HUELGAS

341

a una veu. Per fer ressortir la versió de Hu, donem també la de Ma. Cal remarcar bé
el fet de Ma, el qual dóna els conductus generalmcnt només a dues veus. De no haver
vist altres conductus anteriors, que essent primer a tres, Ma els donava a dues, podríem
ací dubtar si la versió original era un conductus doble o triple. En els conductus 2 (97),
3 (ro2), 4 (ros) i 14 (153), hem vist també com Ma i Hu eren els únics Mss. que els presentaven redults a dues veus, i coro, per fer-ho, prenien el tenor i el duplum i deixaven
el triple. En els Mss. podem comparar com els conductus serven més fidelment el nombre
original de veus que els mateixos motets, els quals patiren tantes transformacions. Aixó que
passa generalment en els conductus deis l\Iss. de W1 i de Flo, veiem coro en el Ms. de Ma
passa al revés; ací sempre es redueix el nombre de veus dels conductus. Aquesta excepció
de Ma obe!a, potser, a un fi practic. Sobre la reducció de veus deis conductus de Ma, en
parla Ludwig, Repertorium, pp. 133 i 138; vegi's, encara, ibídem, p. 175.
El present conductus ofrena un caire molt interessant. La versió de Hu s'avé quasi
sempre amb la de Ma, on es dóna només el tenor i el duplum de Hu. Hu, bo i servant la
materialitat de les notes, en canvia sovint el ritme i tot el sentit musical. Ma conserva
el motilo primitiu; Hu, en canvi, el modernitza per complet en alguns passatges. Els
compassos 30-36 i 50-130, que Ma els dóna amb ritme modal ternari, a Hu es presenten
ja amb ritme binari i la notació ja no és modal. Hu, en fer aquest canvi, des de la darrera
part del compas 30, per orientar el cantor, escriu <<manera francesa». Aixó sembla significar que el copista de Hu coneixia bé la novella practica de l'escola de Franc;a, de cantar
ja amb ritme binari emprant la notació mesurada no modal. Cal recordar que els primers
documents musicals que hem servat de Franc;a ambla manera novella, no pugen més amunt
del comenc;ament del s. XIV, epoca en que foren afegits diferents motets llatins i francesos
al Roman de Fauvel. Aquests afegiments foren fets en 1316 per Chaillou de Pesstain- probablement un servidor noble de la Cort de París-, damunt d'aquell text escrit per Gervais
de Bus els anys 1310 al 1314. Per la música del Ms. de la B. N. de París, f. fr~. 146, publicat en facsímil i amb una introducció per l'Aubry, en rg07, als ff. r-45, i sobre els motets
d'aquesta coHecció publicats per J. Wolf, i encara sobre les edicions i crítiques del text,
vegeu Ludwig, Die Quellet~ der Motetten, pp. 278 i ss .; Besseler, <<Studien zur Musik des
Mittelalters>>, a 1' Archiv für MW (1925), vn, pp. 176 i ss .
Si a aquestes dades afegim que Hu fou copiat després del Roman de FauTJel, primer
monument musical trances que ha servat la practica de la novella usanc;a, podrem dir certament que Hu és el primer monument hispanic que presenta l'adaptació de tal practica
francesa a la polifonía anterior a la de l'Ars nova. Així com sembla ciar que els mots <crnanera francesa» es refereixen al ritme ja no modal d'aquests passatges, els mots «[manera]
hespanona>> del compas 37 semblen assenyalar que mentre que la manera musical francesa
seguía la correntia novella, la manera hispanica continuava fidel a la tradició antiga del
ritme modal. És curiós, a més, aquest punt, pel fet que Hu, que, coro hem vist, no estimava la practica del ritme modal de segon modus, ací el serva escrupulosament, tot
advertint <<[manera] hespanona>>, sinónim segurament de <<[manera] hespanola = espanola>>. Hu bo i conservant les notes de Ma, hi introdueix canvis forc;ats pel nou ritme, coro
s ón pauses noves, etc.
Triple : Com a les veus inferiors, les pauses no són exactament mensurals.
Compas 26,, hauria d'anar sense la proprietas; 29, sobra la cauda del do; 296, sobra el primer
fa; 31, trobant-nos amb el ritme binari, adoptem jala ternaria

W

J

C.U

en comptes de
que hem adoptat generalment; 323, sobra la cauda del do; ídem al re del 33. al re del 34, alfa
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i al re del 35; 361, el sol mi hauria d'anar amb la proprietas opposita; 484•6 , amb notació
rítmicament incorrecta; 64, el ~ del fa anterior continua segurament fins al 66; 85-88, el
manuscrit els copia amb notació modal, que deixem, per continuar amb el ritme binari, que
sembla ací el preferit pel copista; les dues longues de la final d'aquesta frase - al campas 88 - aclareixen prou l'intent del col·lector; 93· manca el canvi de clau de do en
segona; el custos do assenyala que el pautat següent fins al campas 993 , segueix encara
amb clau de do en segona i no amb clau de do en tercera, com allí s'assenyala.
Duplum : Campas 25H1-26, per continuar amb el ritme de primer modus, ho transcrivim així; 31, el copista, amb bon encert, va esborrar la cauda d'aquesta ternaria; 33, sol
longa en comptes de breu; ídem als dos re del 35; 461.3, aquesta ternaria hauria d'ésser
sense la proprietas i sense la perfectio; 85, sol longa en comptes de brevis; 85-88, tingui's
en compte 90 que d<'üem al triple.
Tenor : Campas ro, sobra la proprietas de la binaria do si; 23-24, 26, 29, etc., la duplex longa plicada és només un gust del copista; 31-36, encara que el manuscrit escrigui
totes les veus coro a notació modal, s'ha de transcriure amb ritme binad, com ho indiquen
els mots «manera francessa>>, i coro ho demostren els compassos so i ss.; 644 el do petita
és un lapsus, el Ms. l'assenyala coro a notal real; 85-88, coro hem dit abans.

N.0 155, ff. I50'-I5I'. Ergo agnus ueri Dei, 1' Magne magnus dator spei.
Conductus a dues veus del repertori de Notre-Dame.
MANUSCRITS. - El present conductus es troba, també a dues veus, a W 1, ff. 173173'; Flo, ff. 343'-344; l\Ia, ff. 96·96'. La versió del fragment d'Oxford, l\Iadgalen College
Ms. roo, f. av, és una altra cosa. Com hem vist en altres ocasions, Hu dóna només un
fragment d'aquesta composició, que es troba sencera a W1, ff. 172-273'; Flo, ff. 342'-344,
i Ma, ff. 94-96'. Es tracta d'un tropus del Sursun~ corda del prefaci, en el qual s'ajunten els
tres Sanctus Sanctus SattctttS tropats i seguits de l'Hosa1ma in excelsis i 1'Agt~us Dei fins
al dona nobis pacem tropat. Hu deixa les quatre estrofes primeres i copia només les dues
darreres, que Dreves, AH 20, 21, pren, sense raó, coro a pe9a diferent.
EDICIONS. - Text : G. Milchsack, Hymni et Sequentiae, I, p. 204, reprodueix el text
de W¡; Chevalier I9939· A. Hughes, Worcester Mediaeval Harmony (1928), p. 42, copia
el text íntegre de l\1a. 1\I.Msica : A. Hughes, l. c., p. 55, dóna el facsímil del fragment
d'Oxford que transcriu a la p. 43· Aquest fragment angles, encara que sigui també un
tropus del Sursum corda, dóna una altra mena de música. Ludwig, Repertorium, p . 131, cita
aquest conductus del Ma.
VERSIÓ DE HUELGAS. - Tenim ací un altre dels models del bell rengle de conductus
servats de Notre-Dame. Per tal de situar bé la versió de Hu, donem també la versió de
'vV1 , Flo i Ma. Cal només comparar-les per veure com Hu conserva integralment la versió
autentica. Cal remarcar el fet que des del campas 72, W1 segueix diferent de Hu; en canvi,
aquest s'avé del tot amb Flo i Ma. De tots els conductus que avui publiquem, és l'únic
que repeteix exactament la línea melódica del tenor; així, el tenor del compassos r-25, és
igual al tenor dels compassos 26-49, que es repeteixen fragmentariament encara als compassos 72-85. Les inconseqüencies més sortints de Hu són:
Duplum: Campas r, el re brcvis en comptes de longai la ternaria si la re hauria d'estar
sense la proprietas; 6, sobra la proprietas al mi fa; J, ja, brevis en comptes de langa; rz,
el re inicial d'aquesta !ligadura hauria d'anar sense la proprietas; r8, dues longues del
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duplum igual a la duplex longa del tenor; 22, el mi duu incorrectament la proprietas; ídem
el do del 25 i el fa del 26, el la del 29, el do del 31 i el la del 34; 38, sobra la proprietas al re; 49, do longa en comptes de duplex longa; 52 sobra la proprietas al mi re; ídem
al mi re del 63 i al si del7o; 75 i ss., el manuscrit assenyala el modus tercer (malgrat tot,
continuem amb el primer donat, que es tracta de petits fragments, que de fer-los amb
tercer modus, trenquen la tranquil'litat del primer combinat amb el cinque); 84 el do ha
d'ésser sine proprietate; així mateix el si del 88 i 90, i el mi del 98, i fa del ror;
ros, ambdós do brevis en comptes de longa; IOJ-I08, propiament ja no són escrites mensuralment.
Tenor : Compas 3, el do ha.uria d'ésser sine proprietate; ídem el si del 7 i el
do del 9, el do del 12, el do del 25, el do del 28, 34, 49 i el si del sr; el la del 52,
si del 55, la del 56, re del 6o, segon si del JI, si del 78, do del 8o i 83, fa del
87 i 91, mi del 95 i 99, la del ros. Al do del ro6, manca la perfectio.

N.0 156, ff. ISI'-rsz'.

Aue Maria,

grac~a

plena, Dominus tecum.

Conductus a dues veus compost- com asscnyala el Ms.- per J ohan Rodrigues.
No té cap relació amb el conductus «Aue Maria>> que cita l'anonim angles : <<Est
et aliud volumen de duplicibus conductis habentibus caudas, ut "Ave Maria", antiquum in
duplo, et "Paternos ter commiserere", vel "Hac in die regí nato", in quo continentur nomina plurium conductorum et similia.>> Vegi's Coussemaker, Scriptores, I, p. 360. El conductus
«Ave Maria>>, citat per aquest tractadista angles, es troba a W1 , ff. 145-145'; Flo,
ff. 284'-285; :\fa, ff. 59'-60, i W 2, ff. II4'-ns'. Ludwig parla del conductus de l'escola
de París, al Repertoriwm, pp. 41, roz, 130 i I75· Donat que aquest conductus no serva cap
relació musical amb la vcrsió del conductus <<Aue Maria>> de Rodrigues, hauria estat potser
fora de lloc reproduir-lo al costat de Hu, i per <;O n'hem prescindit.
El comenyament d'aquesta composició de Hu, recorda l'incipit de la melodía gregoriana de l'ofertori «Ave Maria>> de la Dominica IV d'Advent, Graduale Romanttm, p. 21.
Es per <;o que de primer antuvi dubtavem si la nota a esmenar del comen<;ament del conductus era el fa del duplum en sol, o millor el sol del tenor en fa. Rodrigues prou s'esfor<;a
ací per servar l'estil vell de Notre-Dame, fent-hi els fragments cum cauda- melismaticsi els sine cauda. É<;, p~ro, ben lluny d'assolir aquella corba melódica de les veus en la versió
antiga servada en els :\Iss. citats; encara l'emoció que produeix la versió de Rodrigues,
comparada amb la que dóna la versió primitiva, és en veritat molt minsa. Rodrigues, com hem vist anteriorment, ja no tenia la finor artística dels vells organistes. Ell
s'enamorava de les correnties novelles del compas binari incipient en la polifonía d'aquells
dies; els compassos 66-76 testimonien com li plavia d'introduir aquests fragments de
ritme binari en mig del ternari. És <;o que veiem suara en el conductus xv (n. 0 154),
segurament retocat i modernitzat pel mateix Rodrigues; és <;o que primer haviem vist en
els motets s. I5 i altres.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Duplum : Compas 5, el si és breu en comptes de longa;
13, per seguir el ritme natural de primer modus alternat amb el cinque, deixem en primer
totes aquestes binaries que propiamcnt vénen anotades com de segon modus; 55, hom
va esborrar les notes primeres i va escriure aquestes que s'avenen amb les del tenor; 613
!'original escriu si; per w1 laps~s ens ha passat a l'edició un la en comptes d'un si; 6r, primerament el canvi de clau es feia ací, i fou esmenat com cal portant-la més avant; 68, aques-
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ta notació recorda la deis motets v i xv, reformats segurament, com ja hem dit abans,
per la mateíxa ma de Rodrigues.
Tenor: Compas 13, tingui's en compte <;O que deiem al duplum; 29, el segon sol hauria
de tenir la perfectio; 55, el do era longa i fou corregit bé en brevis.

N.0 157, ff. r66-r66'.

Tr. i Mot. [8o8] Mellis stilla,
. prímula.
Tenor [Domine].

1

Maris stella,

1

Rosa

MoTET LIX. És un motet simple, a tres veus. El fet que hobem el tenor d'aquest
motet al f. 152' amb la remarca <<Esta tenura es de mellis stilla>> i la mateixa disposició
deis plecs, ens dóna peu per posar ací aquest motet com allloc que primitivament tindria
en el codex. És el criteri que seguim en les composicions següents. Donant com donem el
facsímil, és ben logic el procediment. Davall la tenura del f. rsz', hom escriu també:
<<Johannes Roderici me fecit.>> No es veu, pero, ciar, si encara fa referencia al conductus
<<Aue Maria,>, o bé al motet <<Mellis stilla,>, que seguiría a la pagina següent. Així mateix,
al f. r66, davall el motet, es repeteix aquesta inscripció. Ens ajudara a esclarir fins on
arriba la veracitat d'aquesta remarca. el fer una mica d'historia del motet.

MANUSCRITS. - Ludwig, Repertorium, I, 2, pp. 40r, 405, etc., i també a Die Quellen
der Motetten, pp. 2II, nota, i ss., dóna detalls i clarícies sobre aquesta composició; hom
hi pot eixamplar les que primerament insinuava 1' Aubry, a Cent Motets, m, pp. 90 i ss.
El tenor que Hu repeteix dues vegades, assenyalat com a Domine a Mo, i que Ba i altres
Mss. assenyalen coma Domino, no l'hem pogut identificar, per ara. Les fases musicals del
motet són les següents: Segw·ament sense passar per la fase d'una cUmsula musical, que
hem visten altres motets més antics, hobem una versió a tres veus, amb el Tr. [809] O
Maria mater i el motet susdit Mellis stilla, a París, B. N. latín rrz66, f. 40'. Amb altre
triple, [8ro] Virginis Preconia 1 Cum melodía i el mateix Mellis stilla per motet, a
Ba, n. 0 58. Ja amb un triple en frances, [807] Par une matinée el mois ioU, i amb el
mateix motet esmentat, a Mo 3, 40, f. 72', que seria igual a la coHecció perduda de La
Clayette, n. 0 24. No se sap amb quin triple aniria a la coHecció de motets, també
perduda i que feli<;ment coneixem per la taula del Ms. 716 de Besanc;on, n. 0 2. El codex
deis Miracles de Notre-Dame de Gautier de Coincy, avui a París, Bibl. de 1'Arsenal 3517,
n .0 5 (Ars B), dóna aquest motet amb versió a dues veus i amb el motet Mellis stilla.
A dues veus el trobem encara a Cambrai 410 (386), n. 0 2, a !'Arsenal r35, n. 0 r (Ars A)
i a Muúic latin 5539, f. 73, ací sense classificar el tenor. El trobem també a una veu, a
Boulogne s.fM. r48 (rr9) n. 0 2. A !'Arsenal 8521, n. 0 r6 es dóna solament el text.
Citen aquest motet els teorics medievals; així, en la Histoire de l'Ha¡·mom:e, de Coussemaker, p. 277, es copia el tractat <<Quaedam de arte discantandi>>, provinent de St. Víctor,
avni a la B. N. de París, latin 8r2. L'autor anonim, quan parla de la plica longa i de
la brevis, escriu : <<Plica longa est cujus dexter tractus longior est sinistro>> i copia:

e ,

•

•

Mel - lis stll - la

Esmenta també aquest motet l'anónim II de Coussemaker, Scriptores, I, p. 307, quan,
parlant deis modi, escriu : <<Modi secundum magistrum Franconem sunt quinque, licet
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secundum antiquos sint plures. Primus proceclit ex omnibus longis, ut bic patel>>, i posa
el mot<'t In Bethleem. <Nel ex una longa et brevi, ut bic:

e ~ .•

• •

Mel _ lis 1_:¡til - la ma _ ris

La prosa a una veu que trobem a París, B. N. lat. no7, f. 369, <<Jiellis stilla, maris
stella 1 Cuius dulcor uincit mella 1 Cuius splendor sydera>>, i a dues en diferents manuscrits anglesos, musicalment no té res a veure amb el nostre motet.
De tot c;o que acabem d'cxposar, es veu ja clar que el present motet no pot provenir del rep~rtori musical de Notre-Dame. La cosa resta clara, si atenem que el Ms. més
vell concgut fins ara que ofrena aquest motet és el de Mo 3, 40. Recordem que aquest
fascicle presenta ja motets amb el triple amb text franccs, que es mou seguint les correntie noves, i de mica en mica va alliberant-se del ritme modal. Ve tot seguit el Ms. de
Ba, on el triple encara va amb llatí, i la música és ben igual al de Mo. Tot 90 vol dir
que les versions a dues veus dels restants l\Iss. no són potser més que reduccions de la
versió a tres. Aquella nota <<Johannes Roderici me fecit» no es refereix, dones, al tenor
del motet que es conserva fidel al dels restants M:ss., sinó més bé a les veus superiors. La
música del triple és totalment nova, i segurament obra del susdit Rodrigues . Els petits
retocs del motet són segurament també d'obra de la seva ma. :E:s remarcable aquest fet
del revolucionari i modernitzador dels motets antics. Rodrigues, que l'havíem vist primerament retocant els tenors dels motets, per tal de fugir del motllo classic, i adhuc
retocava les veus superiors, que reduia a ritme binad algunes vegades, ara ens conserva
fidelment el tenor i el ritme modal de les veus superiors; en canvi, el triple que s'obria ja
camí amb rüme novell, ara Rodrigues el refusa, i vol continuar amb un triple que canti
regularment en l'estil de conductus, i amb el ritme estrictament modal.
EmciONS.- Text : <<1\Iellis stilla», Chevalier, 29583, només de Coussemaker; també
a l'edició de Ba, n .0 58. <<Par une matinée el mois joli d'avril>>, a Raynanrl, Recueil des
motets, I, p. 37· Música : Aubry, Cent Motets, n. 0 58. La transcripció és bona, si bé, coro
sempre, transcriu les pliques sense distingir-les de les notes ordinaries, i en les ducs semibreus seguides, que ell dobla la segona. Compas 2I nostre (36-37 seu), segucix fidclment
Ba, que escriu cinc semibreus seguides de brevis, en lloc de fer-ho com escriu Mo,
que copia quatre semibrcus seguides de dues brcus, cosa més natmal, i que nosaltres
hem conservat seguint-lo. Aubry transcriu malament el compas 3I dels nostre!', que
eixampta massa, esscnt així que la notació de Ba com la de :\lo són ben explícites.
VERSIÓ DE H UELG1\S. - Per tal que el lector pugui comparar, ultra la versió
de Hu, donem la de Mo i la de Mü C. El motet de Hu s'avé - salvant petites variants - amb el de Mo; )1ü és també igual a l\Io, s i bé dóna encara més variants que Hu .

W

.;>

UJ ,

Cal remarcar la ternaria •.j , que transcrivim
i no
pel fet de dur la cauda
a la tercera nota; cauch, d'altra banda que sembla posada postcriorment. El triple de Hu,
que qu1.si sempre canta davall del motet, com hem dit més amunt, és obra posterior afegida pel Rodrigues, scgurament. Els detalls paleogdtfics principals a remarcar !=Ón:
Compas 3r, és curiós el cas de les quatre corxercs del triple que s'avcnen exactament amb el triple de Ba. En el motet, mi do Iongues; per expressar aquest do longa, ho
fem amb el~.
Ulbliotec:> de C:otalunya
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Si comparem Ba amb l\1o, Ba té les variants següents : Triple : Compas 31, tres
do semibreus; 61.2 re, longa seguida de pausa; I I1 , si la semibreus; 141. 2 , mi longa seguida de
pausa; 21, cinc fa semibreus, sol brevis, cinc mi semibreus, fa brevis; 25t·2• fa mi re mi semibreus; 26, do do semibreus, si breu, re re re do semibreus, do si breus; 296 ,re amb plica descendent; 311. 2, do longa seguides de pausa; 31H, mi re do si la, do si semibreus, la sol breus.
Mot'et : Compas 53, mi; IOt·2• do longa sense plica; 15 3 , mi amb plica descendent;
17H;, do longa; 181, re amb plica descendcnt; 22¡.2, re longa sense plica; 256 , do; 26~, sol
amb plica asccndent; 3I-1.5 , mi amb plica desccndent; 316 , do longa.

N.0 158, f . r67. Si uocatus ad nupcias,

1

Aduenias.

Conductus a una veu.
-Es troba també a una veu, a Flo, ff. 420' -421'; encara a Darmstadt
2777, f. 3'; ací, entre els <<dicta cancellerii Parisiensis>>; Códex Buranus, Munic, Staatsbibl.
lat. 466o, f. 3· <<De correctione hominum>>; Bruselles Bibl. roy. II 2556. S. XIII, f. I93'· on
s'assenyala com a prosa; segons una taula índex del s. xrv, es trobava encara a Oxford,
Bodlciana Add. A. 44 del primer quart del s. XIV, en folis avui perduts. Només Flo i Hu
donen la música; per la de Flo, vegi's més amunt, p. 355·
EoiCIO~s. - Text : Schmeller, Carmina Bttrana, n.? vu, p. 6 del códex de Munic.
F. \V. E. Roth, Romanisclte Forsclmngen (r888), VI, p. 446 i s., de Darmstadt. AH 2r. 104,
el transcriu de Flo i de Schmeller. Flacius Illyricus, Pia quaedam vetustissimaque poemata,
segona edició, l\Iarburg 1552, n. 0 cxiiij. A. Hilka und O. Schumann a Carmina Emana, I,
n. 0 26, pp. 45 i ss., in, pp. 38 i s. Chevalier 22341. Tots cls l\Iss. copien les quatre estrofes
d'aquesta composició, la primera <<Ad cor tuum convertere>>. Flo dóna la quarta estrofa
<<Ergo vide>> com formant un tot amb la tercera, si bé escriu l'<<Ergo vide>> amb inicials
grosses. Dreves segueix Flo i copia les estrofcs tercera i quarta coma una sola. Flo posa melodía diferent des del comen9 fins al final de la composició. El <<Si uocatus>> de Flo és més
pare en floritures; el seu cant és sempre siHabic o semisiHabic; només el mot <<eS>> de
l'últim vers duu nou notes; malgrat tot, substancialment s'avé ambla melodía de Hu.
VERSIÓ DE HuELGAS. Copia només la tercera estrofa talment com si es tractés
d'una mena d'antífona; la quarta estrofa la dóna com una composició independent, al
n. 0 r68, que veurem tot seguit i que seguint el Ms. deixem -separades.
Com hem remarcat a la introducció general dcls conductus, deixem aquestes
composicions a una veu - n .s rs8-r72 de la col-lecció de Hu - amb transcripció lliure;
és l'única solució que hi hcm trobat, fins ara, que sigui acceptable. Amb el facsímil al
davant, podem estalviar-nos de donar en detall les característiques i inconseqüencies
d'aquesta notació que ací es copia simplement com a quadrada.
lVfANUSCRITS.

N.o 159, f. r67. [O]mmiwn in te, Xpiste, credencittm

Terge sardes.

Coriductus a una veu.
Text i música desconeguts. No es vcu quin ordre voldria seguir el copista de Hu
en la serie d'aquests conductus religiosos a una veu. No sabem tampoc d'on treuria les
copies d'aquestcs melodies tan estiragassadcs que surten ja del marc de les melodies del
repertori gregoria antic; guarden, pero, el caire dels conductus a una veu del repertori
de Notre-Dame.
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I n hoc ortus occidente 1 Sol emergens de torrente.

Conductus a una veu.
MANUSCRITS.- Es troba a Flo, f. 417'-418, a una veu; Darmstadt 2777, f. 3', que
el dóna entre els <<dicta cancellarii Parisiensis» i sense música; Cambridge, Univers. Libr.
Ff 1 17, f. 298', a una veu. Ludwig, Repertorium, 263 i 328, parla de la versió de
Darmstadt i de Cambridge. Coro es veu, el text és obra del canciller de París Philippus.
Vegi's H . Spanke, en Archiv für das Studium de1· neueren Sprachen und Literaturen,
vol. 156, 75·
EmciONS. - Text : Flaccius n . 0 n z; F. W. E. Roth, <<Mitteilungen aus latein.
Handschriftem, a Roman. Forschungen esmentades (1888), VI, p. 446, el publica de
Darmstadt; AH 20, 53 publica les sis estrofes d'aquests conductus; Dreves cita, a més,
Cambridge Ff I 17, <<add. saec. I3» que no hem pogut consultar, i el qual duu només
quatre estrofes; Chevalier 8624.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Huelgas dóna només el text i la música de !'estrofa
primera; Flo la copia en forma de seqücncia, amb tres versos dobles, que formen les sis
estrofes amb melodia difcrent cada dues. La versió de FJo s'avé del tot amb la de Hu;
coro sempre, pero, Flo duu una melodia més silla.bica; per excepció, al <<et defectus» canta
set notes al «eb> i cinc a la segona sil·laba de «defectus»; encara al mot «terminab, la
primera síl-laba canta setze notes.

N.o 161, f. I67' i I57·

Audi, pontus; audi, tellus; audi, marts.

Conductus a una veu.
MANUSCRITS. - Es tracta de la primera estrofa de la celeberrima <<Cantio>> de
l'Epistolarium de l'abadia d'Aniane del s. x servat avui a Montpeller 6, add. saec. 10-n.
D'aquest Abecedarium es coneixia només la versió esmentada i la del cOdex 504, f. 26',
de Karlsruhe, Ms. del s. xr, que dóna també només la primera estrofa, com el Ms. de
H u. La versió de Karlsruhe és propiament un tropus del <<Libera me, Domine>>, i per aixó
canvia fon;a de la de Montpeller. La de Hu, en canvi, s'avé quasi del tot amb la versió
del monestir d'Aniane. Ja és ben significatiu que aquest cant ja aquclls dies vell de més
de tres segles, i el qual no sembla que fos ja usat als ss. xn-xm, el trobem copiat
al s. xrv a Huelgas.
EDICIONS. - Text : Aquest Abecedarium de 218 versos fou descobert en 1838 i ha
estat estudiat diferents vegades. Paulin Blanc, bibliotecari de Montpcller, en va donar
un estudi completíssim aquells dies, i en va publicar el text senccr i també en facsímil,
que titulava : «Nouvelle prose sur le dernier jour», al tercer volum de Mémoires de la
Société Archéologique de Montpellier, en 1847, pp. 451-509. Encara en 1863 reeditava el
seu estudi coro a fascicle separat, que titulava «Prose de M ontpcllicr o1t clzant dzt demier
jour composée pour l'an mille». No cal dir com el mot <<prose>> no era pas el just per a
classificar aquesta composició. Mone I, n. 0 294, va publicar l'estrofa de Karlsruhe, bo
i presumint !'existencia d'una altra poesía anterior més llarga, en dies que Blanc havia
ja publicat la de l\Iontpeller, sense ell heure'n esment. AH 49, 369 i ss., reediten de bell
nou les vint-i-quatre estrofes d'aquest Abecedarium, que Blume pren justament com a
una cantio. Chevalier r489. Tesson <<Prose de M ontpellien> (París, 1863). J. d'Ortigue, Die-
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tionaire du plain-chant a la Nouvelle Encyclopea1:e Théologiq~te, de Migne (París, 186o),
col. 1313 i s. Gastoué, Revue d'ld, Chant Grégorien (1893), m, p . 97· Encara F . Rauge1, a
Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier (segona serie, vol. VIII, 1918), on conta
com en el 21 de man; de 1916, Gastoué en féu executar la versió musical al <<Concert
Spirituel donné en l'Église de N. D. des Tables de Montpellien>; Gastoué el féu de la
segona meitat del s. XI i el prenia com a <<Conductus-Versus de ultimo die>>. Música:
P . Blanc, l. c., reprodueix en facsímil tota la composició i adjunta la transcripció de la
primera estrofa, donat que totes les estrofes restants es canten amb la mateixa melodía.
Aquesta transcripció és obra de F . J. Fétis, que la va transcriure amb compas de 3/4·
Fétis havia fet primerament l'estudi de la notació, que va publicar en el seu <<Préface historique d'une Dissertation inédite sur les notations musicales de moyen-age et particulierement sur celle de la prose de Montpellien>, a la Revue de la musique religieuse, pop~tlaire
~t classique, de M. Danjou, I juillet 1845. En la seva Histoire générale de la Mus1:que, IV,
248, Fétis estudia encara aquest cant de Montpellier i en reprodueix la primera estrofa
que transcriu a la pagina 253. Coussemaker, Histoire de l'Harmonie, pl. VII, reprodueix
1m facsímil de les cinc estrofes primeres i comen<¡:ament de la sisena; desp1·és en dóna una
transcripció amb notació quadrada gregoriana. AH, l. c., p. 376, transcriu també la música
de la primera estrofa, amb ritme lliure.
VERSIÓ DE HUELGAS. -La versió de Hu dóna una tonada completament diferent
de la de Montpeller. La de Hu punyeix més, pero és més melismatica i no es prestaria
tant al dialeg de solista i responement del poble en una tirada llarga de vint-i-quatre estrofes. Hu ·posa només la primera estrofa, que canvia una mica en el text, la qual es cantada igual com les restants, que el copista ja no va copiar . Hu és, dones, el Ms. més
jove que reprodueix aquest cant de terror per l'edat mitjana. La notació de Hu, encara
que presentí notes romboides i altres amb la <<proprietas opposita>>, és completament quadrada, i per aixó la transcrivim amb ritme lliure. La mateixa tonada de Montpeller, sillabica com és i amb fragments purament de recitat, no es presta pas al ritme mesurat ni
menys al ritme modal.
Donem la reproducció de Karlsruhe, que ens va proporcionar el Dr. O. Ursprung,
i que agrai:m com es mereix. Com es veu, no es pot pas transcriure melódicament.

N.o 162, f. I57-I57'.
Conductus a una veu.

Bonum est confidere

1

In dominorum Domino.

MANUSCRITS. - Es troba al códex Buranus, Munic, Staatsbibliothek lat. 466o,
ff. 3-3', <<Item>>, sense música, amb el text de les estrofes primere<:. També a Flo, ff. 430430', que dóna tres estrofes; Darmstadt 2777, f. 3', entre cls <<dicta cancellarii Parisiensis>>. També sense música, a Oxford, Bodl. Add. A. 44, f. 62' «De spe ponenda in domino,
et de die iudicii>>, segons es descriu a la Bibliotheque de l' École des Chartes (1885), XLV,
pp. 582 Í SS.
EDICIONS. - Text : Schmeller, Carmina Burana, p . 6; F . W. E. Roth, a Romanische Forschungen (r888), VI, p. 447, de Darmstadt; AH 21, 122, amb les tres estrofes
de Flo; Chevalier 2504. Flacius, edició del 1552, n. 0 cxv. A. Hilka und O. Schun1ann,
Carm?·na Bura·na, I, n. 0 27, p. 46, i II, pp. 40 i ss.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Va amb tonada molt diferent de la de Flo. Com sempre,
Hu dóna només la primera estrofa de les tres que es troben a Flo. No és possible

Karlsruhe, Landesbibliothek, n.0 504, l. 2ú'
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transcriure la versió de Hu amb ritme modal, degut al gran rengle de melismes que duu
en algunes cadencies. En canvi, la melodía de Flo es presta bé al ritme mesurat. Per t al
que el lector pugui comparar, la reprodliim ací transcrita modalment. Es compren tot
d'una que la versió de Hu és més moderna que la de Flo; almenys molt modernitzada.
Flo posa melodía diferent a cada una de les tr es estroíes, i sempre es presta a ésser transcr ita amb ritme modal. Com es veu, la nostra melodía no s'assembla mica a la del Gradualc de la Dominica xrv post Pentccosten (Graduale Roma1tum, p. 306), ni a la segona
antífona de les Laudes de Dominica IV. in Quadragesima (Antiphonale, p. 339).
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N.o 163, f . 157'-I 58.

Ve mumdo a scandalis,

1

35 1

Ve nobis, ut acephalis.

Conductus a una veu.
MANuscmrs.- W1 , f. r85-185'; Flo, ff. 426-426'; Tours n.o 927, del s. xm- segons
el caHlleg de M. Dourange -, f. Il)', on, malgrat l'haver deixat espai pcr a la música, el
copista no la va escriure pas; Darmstadt 2777, n. 0 6. El tcxt és de Philippus de Greve, el
canciller de París (t 1236). En el Repertoriu,m es parla d'aquesta composició i de les obres
de Philippus de Grcve, a les pp. 41, 123 i s. i 243 i s. També AH 50, 528 i ss. Flo dóna
sis estrofes; W1 tres; Tours i Darmstadt deixen des de la quarta estrofa <<Ve qui grcgi deficiunt»; aquesta, en canvi, es troba al Roman de Fauvel (París, B. N. f. f¡·9. 146), f. 6', coro
a motet a quatre veus. Aquest motet fou editat al facsími l de l'Aubry, i fou encar a
t ra11Scrit pcr J. Wolf, a la seva Geschichte der Mensural-Notation, vols. n i m , 11. 0 7· La
melodía canvia cada dues estrofes a W 1 i Flo; és pcr aixo que el Ms. de Flo no repeteix
la tonada a les estrofes segona, quarta i sexta i W 1 ni posa el text d'aquestes.
EDICIONS.- Text : Milchsack, n. 0 227; AH 21, 148; Chevalicr 34297; F. W. E. Roth
a Romanische Forsclnmgen (1888), IV, p. 449 de Darmstadt. V. Lur.arche, 0/fice de Páques
ou de la Rés11-rrection (Tours, 1856), p. 67, dóna el text de Tours; encara L. Dclisle va reeditar aquest text de Ilu, scguint el l\Is. de Tours, a Romanía (1873), II, p. 93·
VERSIÓ DE HUELGAS. -La melodía s'avé ambla de !'estrofa primera de W1 i Flo.
Aquesta m~lodia p~rtany, per tant, al fons musical deis <cconductus simplices)> de NotreDame. La donem amb ritme lliure; donat, pero, que els melismes no hi són tan amples
coro en els anteriors, podría transcriure's també amb ritme modal. Afegim, transcrita així,
la versió de Flo, en la qual deixem els melismes inicials <cad libitum>>. És curiós aquest fet
que Hu cscurci tan sovint les composicions. Aquest conductus no podía pas cantar-se amb
la mateixa tonada, donat que les estrofes primera i segona tenen només sis versos, i la
tercera i quarta en tencn vuit. Encara que així fos, el copista ele Hu escrivia només
la primera estrofa. W 1 i Flo la donen coro a seqüencia. No encabim les melodics de les
estrofes, pcr no allargar massa. La tonada de W 1 és quasi igual a la de Flo.
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Veni, redentptor gencimn,

N.o 164, f. 158.

1

Veni, creator spiritus.

Conductus a una veu.
MANUSCRITS. -De moment concixem només l'altra versió que dóna el Troparium
de Tortosa del s. xm, f. 26-27, «<n Pentecosten», on es dóna coma tropus d'Hosanna. És
rem:~.rcable aquesta pec;a: fins ara, els tropus de Sanctus i d'Hosanna que hem donat al
comenc;amcnt, canviaven de tonada a cada dues estrofes com a les seqüencies; ara, en
canvi, el prosari susdit presenta aquest tropus, que canta sempre amb la mateixa tonada
totes les quatre estrofes talment a manera d'una cantio o d'un himnc.
EDICIONS. - Text : AH zr, 55 copia les quatre estrofcs de text, només del Tropari
de Tortosa; Chevalier 34392 cita solament AH esmentada.
VERSIÓ DE HuELGAS. - Huelgas només clóna la primera estrofa ele les quatre
que trob~m a Tortosa, i presenta aquesta pec;a entremig dcls conductus simplices. La
cleixem amb ritme lliure, única solució acceptable. Per tal ele fer ressortir més la versió
de Hu, ajuntem la ele Tortosa amb notació gregoriana. Allí, clesprés del Sanctus rv del
Graduale Romanmn, segueix:
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In eJ< • cet. sis.

Sapor ut defluit.

Conductus simplex a una veu.
MANUSCRITS. - Flo, ff. 4r8-419; Oxford, Bodl. Add. A 44, f. 62, sense mus1ca,
f. 123', segons la descripció de la Bibl. de l' École des Charles, XLVI, pp. 582 i següents;
Zurich C 58-275, f. 148, la qual, segons ens comunica J. Handschin, va també sense
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melodía i Darmstadt 2777, f. 3', entre els <<dicta cancellarii Parisicnsis», així mateix
sense música.
EDICIONS.- Text: F. \V. E. Roth, a Roman. Forsclumgm esmentades, p. 450, on
publica el text de Darmstadt; AH 21,146 només de Flo; Chevalicr 26742. Vegi's, encara,
AH 50, 528 i ss., on aquest text s'atribueix també a Philippus de Grevia i H. Spanke,
a 1'Archiv für des St1tdium der neuerm Sprachen und Literature11, vol. 156, 75·
VERSIÓ DE HuELGAS. -Huelgas, com de costum, copia només la primera estrofa;
Flo, en canvi, en dóna dcu. La melodía de Hu és identica a la melodía de la primera
estrofa de Flo; adhuc en els melismes el scgueix quasi fidelmcnt. Aixó dcmostra que Hu
copiava d'una col-lecció autentica dels conductus simplices de l'escola de París. Flo dóna
melodía igual p~r a les tres estrofes primeres, una altra melodía pcr a les estrofes 4-6
i melodia propia pcr a cada una de les estrofes següents. Flo, dones, presenta la primera
part d'aquesta composició com a una mena de seqüencia; i la scgona part !'anota de
dalt a baix amb melodía difercnt.

N.o 166, ff. rs8' i r6r.

Homo, natus ad laborem

1

T1ti status.

Conductos a una veu.
l\IANUSCRITS. - Flo, ff. 415-415', a una veu; Darmstadt 2777 del s. xm, provinent de Sant Jaume de Liége, f. 3, sense música; també scnse tonada a Oxford, Bodl.
Add. A, 44 f. 127.
EDICIONS. - Text : Flacius lliyricus, Varia doctorum ... poemata, edició del 1754,
64; F. W. E. Roth, Romanische Forsclmngm (1891), VI, pp. 29 i 444 i ss., de Darmstadt,
entre els <<dicta cancellarii Pansiensis», el conegut Philippus de Grevia; F. Madan assenyala l'incipit dels vuitanta-cinc textos llatins del códex d'Oxford, a la Bibliotheque de
l'École de Chartes (1885), XLVI, pp. 582 i ss.; encara B. Haureau va publicar, com a anónim, les concordances de cinquanta-vuit dels textos d'Oxford, entre els quals es troba el
present, a la mateixa Bibliotheque de l'École de Chartes (r886), XLVII, pp. 88 i ss.; AH 21,
II5 [cal tenir en compte que aquest text no va citat a la taula-índex] només de Flo; Chevalier 7975· Vegi's H. Spanke, Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, vol. 156, p. 75· Cal recordar també que l'<<Homo natus ad. laborcm 1 Et avis ad
volatum)> del Brit. Mus. Egerton 274, f. 42', copiat per AH 21, 197 i Chevalier 7976, és
una altra cosa.
VERSIÓ DE HUELGAS. -Huelgas dóna només la primera estrofa de Flo; Flo, en
canvi, posa quatre estrofes a les quals canvia la melodía a cada dues. La melodía de la
primera estrofa de Flo és igual a la de Hu, adhuc en els melismcs; només al final els melismes de Flo són encara més amples que els de Hu. Per aquests detalls ja es compren
que Flo la presenta coro a seqüencia.

N.o 167, f. r6r.

Ihest.t clementissime,

qu~

m diluuio.

Conductus a una veu. Text i música desconeguts. Es tracta d'una mena d'antífona
gregoriana pro deftmctis, que no es troba dins la litúrgia actual. Transcrivim aquesta
deliciosa melodia, seguint el ritme lliure del cant gregoria.
Biblioteca de Catalunya
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N.o 168, f. 161'.

Ergo

~tide,

ne dormías, 1 Set uigilans.

Conductus a una veu.
MANUSCRITS. - És la quarta estrofa de Flo, f. 420' -421', <<Ad cor tu u m conuerterc>>,
que hcm vist al n. 0 158 i que ací H u la dóna encara coma composició independent; també
a Darmstadt 2777, f. 3'; Codex Buranus i altres que hem descrit més amunt.
EDICIONS. - Text : Carmina Burana, p. 6; AH zr, 104, que el transcriu de Flo.;
F. \V. E. Roth, l. c., p. 447, de Darmstadt. Per no repetir ací, vegi's el n. 0 158 de Hu.
VERSIÓ DE HuELGAS. -Aquesta part completa el n. 0 rs8, del qual hem parlat snara.

N.o 169, fí. 161' i 159.

Rex obiit

1

Et labitur Castelle gloria.

Conductus a una veu, escrit com a planctus per la mort del rei Anfós VIII de
Castella (rrs8-r2r4). Era desconegut fins ara, quant al text i quant a la música. Donat que
només tenim la versió de Hu, no podem dir si aquesta és incompleta. Atenent, pero, al
taranna de Hu, que dóna tants de textos incomplets, ens decantem a creure també que
el present és encara incomplet; cosa que, d'altra banda, sembla deduir-se del seu tcxt.
Tinguem present que el Ms. de H u té per nosaltres un inte.res gran perla qüestió dels planys
a la mort de reis i altres personatges medievals. A més de fer-nos coneixer aquest
plany, dóna encara l'altre, dedicat a la mort de Sanxo III (II57-IIS8) de Castelia, i que
veurem tot seguit. Aquesta mena de cants del repcrtori de Castella restaven ignorats
fins ara entre nosaltres. Huelgas, a més, dóna un planctus per la mort de Dona Maria
Gonzalez, abadessa de les H uelgas. Si a aquests planys afegim el dedicat a la mort del
rei Ferran II de Leon (II57-rr88), servat només a Flo, ff. 4SI-45I', ens trobem que,
aquesta branca fins ara inexplorada a la península i queja hem esmentat a la introducció
general d'aquest volum, pren una grossa volada entre nosaltres.
Ph. Aug. Becker, en fer la recensió de l'edició de Le Chanso·n nier Ca1~gé, de J. Beck,
suposa que aquest planctus va dedicat a la mort del rei Anfós XI (t 1350), i que l'altre del
n. 0 172 de Hu va dedicat a la mort del rei Sanxo I V (t 1295). Mira de fer caure aqucsts
cants dins aquestes dates, per poder preguntar si el Johannes Roderici de Huelgas no
podria ésser el mateix poeta-músic Joan Ruiz, arxiprcst de Hita, mort abans del 1351.
(Vegi's Volkstmn mtd Kultu.r der Romane?~ (rgz8), I, pp. rgz i ss.)
Pel fet del present plancttts, no creiem que es pugui tractar d'altre personatge que
del rei Anfós VIII de Castella, anomenat el Noble o també el de Las Navas. Fill de
Sanxo III, el Desitjat, i de Dona Blanca de Navarra, resta orfe els tres anys no complerts. Regna des del 3I d'agost de rrs8 al S d'octubre de I2I4. Casat amb Dona Elionor d' Anglaterra, fou el fundador del monestir de Las Huelgas, i va dotar la universitat
de Palencia, la precursora de la de Salamanca. Donat que el codex de Huelgas conté una
coHecció de cants a servir per l'ús littírgic d'aquell temple, hom hi va afegir aquesta
complanta escrita tm segle abans, la qual es guardaría en altre codex anterior. Així el
coHcccionador - potser mogut pcr les religioses d'aquell monestir - retia homenatge
al bon nom de l'iHustre fundador de les Huelgas, Anfós VIII, que esta entcrrat al costat
de la reina Elionor d' Anglaterra, a la nau central que presideix el cor de les religioses·
Cal recordar que la scva filia, la reina Berenguela, l'havia fet enterrar primer a la capella <<de las Claustrillas>>; allí resta fins al 1279, que la infanta D.a Berenguela el féu
traslladar al lloc actual on <Jos pregones de las alaban<;as deste rey nin los podrá ama_

..
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tar envidia nin olvidan9a>> (Estoria de España, cap. ro24) . A més d'aqucsts fonaments
histories, cal només fixar-se en la graíia musical i literaria d'aquesta composició, i també
en el cairc de la música, per convencer-se que es tracta d'un cant dedicat a un personatge anterior en molt de temps al rei Anfós XI. Vegi's A. Ballesteros, Historia de Espa11a y su influencia en la Historia Universal (Barcelona, rgzo), JI, pp. 264 i ss., on se
cita la líteratura més cabdal sobre el nostre personatge.
A continuaci6 reprodu!m el cant dedicat a la mort del rei Ferran II de Leon. El
text d'aquest conductus fou publicat en r895 per G. M. Dreves, a AH 2I,I79· La fotografia que no havíem rebut a temps de Florencia, f. 45I-45I', ens la va enviar gentilment
el doctor K. Jeppessen, de Copenhague; vulgui acceptar el nostre agraiment.
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Quis dabit capiti 'meo aquatn,

gl -

1

gl - a

a.

Et occulis meis.

Conductus a una veu, copiat per altra ma.
El text i la mú3ica eren desconeguts fins ara. Es tracta d'un plany perla mort d'un
personatge (o potscr pcl fet d'una guetTa), que resta ignorat pcr nosaltres. El <<Quis dabit
capiti meo aquam>>, de Chevalier 32569, que cita coma <<Lamentatio Virg. Mariae juxta crucem>>, d'un missal d'Utrech, del s. xv, és totalment diferent.

VERSIÓ MUSICAL. - Encara que la notació sembli a primera vista mensura!, hem
de tenir en comptc que ni les semibreus ni les lligadurcs amb la <<proprictas opposita>>, ni
les altres a les quals manca la perfectio, no tenen cap valor rítmic especial; es tracta, dones,
de notació própiament quadrada, i pcr aixó la deíxem amb ritme sense acompassar. Aquests
conductus tan melismatics no tenen ja la gracia i la gentilcsa d'aquells planys gregorians
com el <<Vox in Rama>> de la diada deis Innocents (Graduale Romanum, p. 39), etc., etc.,
pero tenen un preu incalculable per la lírica musical antiga. Si comparem aquests planys
llatins amb els planys deis trobadors proven<;als í francesos, hi trobarem una relació íntima per la dolor que tots traspucn.

N.0 171, f. 159'.

O monialis concw Burgensis,

1

Plange Jiliam.

Conductus a una veu.
Text i música desconeguts fins ara. Va dedicat a la mort de l\Iaria Gonzhlez,
abadessa de les Huelgas. No hem pogut aclarir bé l'any exacte de la seva mort.
Florez, España Sagrada, xxvu, col. 584, la posa abadcssa els anys I333 al I368;

EL CODEX POLIFONIC DE LAS HUELGAS
ho va treure del cataleg d'abadesses de Las Huelgas de M. Curiel, que el copia ja de
Manrique; ell mateix refuta aquestes dades, ibídem, col. 597 i ss., on anota <<D. Maria
Gonzalez I. 1335-1339>> i <<D. Maria Gonzalez II. En el 1367>>. Aquestes dades certament
no coincideixen amb la documentació de 1' Arxiu d'aquell monestir. A. Rodríguez López,
El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey (Burgos, 1907), 1, pagina r69, posa Maria Gonzhlez com a successora de l'abadessa dona Maria Gutiérrez,
morta entre el r282-r285; com a successora de Gonzalez hi troba dona Berenguela López,
el nom de la qual surt per primera vegada el 7 de febrer de 1292. Aquests anys no concorden amb els de la cronología de les abadesses de Las Huelgas que el mateix autor
copia, l. c., II, pp. 337 i ss., on entre les llistes de les abadesses perpetues, posa coma
n. 0 14 <<Maria Gonzalez [des del 5 d'agost de 1326] hasta agosto de I332>>. Segons un cataleg manuscrit que es guarda en aquella casa sobre les abadesses de Las Huelgas, veiérem que dona Maria Gonzhlez havía estat abadessa des del r286 al 1313. Allí es
remarca que la tal abadessa era descendent d'una de les cases més íl·lustres d'Aragó de
part del seu pare. Fou, segons aquest cataleg, l'abadessa n. 0 rr i va ésser elegida per
segona vegada els anys I3I9-I333·
Al Ms. de Huelgas trobem que el present planctus fou escrít a honor i a borra
recordan9a:
<<De dompna Maria Gundissalui de Agu~ro, abbatissa,
et nobilissima super omnes abbatíssas>>
aquella qu'e vísqué en el susdit monestír durant els anys de prova del regnat de Sanxo IV
(r284-1295) protector de Las Huelgas, í principalment durant els anys de Ferran IV (r295I3r2) i Anfós XI (I3I2-1350); és per 90 que ínteressa el mirar si trobem rastre de les
petjades d'aquesta abadessa dins l'arxiu de Las Huelgas. El susdit historiador Rodríguez,
l. c., I, pp. 218 í ss., dóna detalls preciosos per a la vida de Maria Gonzalez, durant els
dies de la seva prelatura. Tinguem en compte que aquesta abadessa regí aquell monestír segurament dues vegades; solament aíxí podem conciliar les diferents dades que posen
els autors pertocant a aquesta abadessa. Del primer regnat conta el susdit Rodríguez, que
el nom de María Gonzalez surt en un privilegi rodat del reí Sancho IV, datat a 20 de
mar9 de r285, amb el qual el rei confirma la donacíó de !'<<Hospital del Rey>> per almonestir de Las Huelgas. Durant aquest abadiat de Maria Gonzalez, la il·lustre familia dels
Mendoza va fundar el monestir de religíoses del Cistell de ·<<Nuestra Señora de Barría>>,
prop de Vitória, que fou posat sots la jurisdíccíó de Las Huelgas. De moment no podem
assenyalar altres detalls; en canvi tenim més clarícies de les gestes del segon abacíat de
la nostra abadessa.
Maria Gonzalez, successora de dona Urraca Alfonso, morta vers el 1325, convisqué
amb ·els dies amargs de la infanta Elionor, germana d' Anfós XI de Castella, seny ora de
Las Huelgas. Es tracta d'aquella Elionor educada a la Cort d'Aragó, al palau de Jaume II.
qui la volgué casar amb el seu primogenit J aume; hom recorda prou com just celebrades les bodes a Gandesa i no finida la missa, l'infant nuví desapareixia misteriosament
per entrar de religiós a l'Orde militar de sant J oan de J erusalem. Dona Elionor, retirada
a Tortosa, entrava a Las Huelgas vers el 1321, i allí restava fins al 1328, que es casa
amb Anfós III de Catalunya-Aragó. Maria Gonzalez, ajudada de dona Elíonor, hagué de
batre's fortament contra les pretensíons deis prohoms de Burgos, que volien mermar els
drets del monestir reial. María Gonzhlez fou qui prepara les grans festes per a la coronació d' Anfós XI al temple de les Huelgas. Fa emoció el llegír el capítol ror de la Cró-
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nica del rei Anfós XI, on es descriu la cerimonia d'<<armar cavallers>> als ríes homes i
gent jove de la noblesa castellana, al matei.-"X temple de Las Huelgas, dos dies dcsprés
de la seva coronació. Entre els joves cavallers hom troba <<Pero Gonzalez de Aguero>> scgurament de la família de l'abadessa esmentada, el nom del qual surt sovint en la Crónica de Pere I el Crudel, fill d' Anfós XI. Per la carta-privilegi d' Anfós XI, dirigida a l'abadessa de Las Huelgas, Maria Gonzalez, a 13 d'agost del 1332, com a agraiment per les
festes de la seva coronació, vegi's A. Rodríguez, ibídem, 1, p. 229. Maria Gonzalcz fou
la dona forta i energica els temps de prova pel monestir; ella sabé vencer les pretensions
deis enemics d'aquella casa, i sabé fer prevaler el seu dret de superiora de !'Hospital del
Reí; encara, a 4 de maig del 1331, augmenta generosament les hisendes de les Huelgas.
Cal recordar també que durant el seu abadiat va prcndre po~sessió del senyonu del moncstir la infanta dona Maria, filia de Jaume II d'Aragó i muller de l'infant Pere, mort
a la vega de Granada i sepultat en el temple de Las Huelgas. Aquesta infanta havia
entrat vers el 1328, després del matrimoni de la seva filla dona Blanca amb don Pere
de Portugal, i la seva presencia al monestir no fou pas origen de pau i de protecció com
les monges estaven acostumades amb les restants infantes.
Segons els pergamins servats en aquell arxiu, :Maria Gonzalez encara vivia al 1335;
segurament moriria abans del 1340. Maria Rodríguez de Rojas fou la seva successora.
Seria curiós de poder seguir pas pcr pas les gestes glorioses d'aquesta abadessa. Precisament el seu segon regnat s'escau en els dies de la copia del cOdex polifonic. Qui sap
si ella hi hauria tingut intervcnció i qui sap si aquest planctus fou escrit pel mateix J oan
Rodrigues que hem retret tant en la secció dels motets.
VERSIÓ MUSICAL. - La notació, escrita també per altra ma posterior, és ben quadrada, malgrat les apariE~ncies de certes lligadures, que semblen mensurals. L'amplada melismatica de certes frases no pzrmet que la pe<;a sigui transcrita amb un compas donat, i
menys amb el ritme modal. Dissortadament sembla que el text no sigui pas complet.
Sobre el text d'aquests i dels altres planys que trobem al codex Huelgas, vegeu
J. Beck, Le Chansonm'er Cangé, II, p. [37].

N.o 172, f .

160.

Plange, Castella m,isera,

1

Plange pro rege Sancio.

Planctus a una veu, dcdicat a la mort del rei Sanxo III (IIS7-IIS8), segons es desprcn deis mots <<Qui etate tam tenera 1 Concusso regni solio 1 Cedes sentit ct uulnera>>. El
text no sembla tampoc que sigui sencer. El copista és ací diferent de !'anterior, i potser
d'epoca més recent.
El susdit Becker, l. c. - vegeu el n. 0 169 del present recuU de Hu-, suposa que
aquest planctus fou escrit per la mort del rei Sanxo IV (t 1295). Encara que el codex
de Hu presentí aquest cant amb copia ja més tardana, és cosa clara que es tracta del reí
Sanxo III, el Desitfat, que havem citat suara. Recordem que en morir Anfós VII a 21
dies del mes d'agost de rr57, anomenat !'Emperador, va deixar el regne de Leon peral scu
fill Fernando, i Castella peral seu primogenit Sanxo III. El cOdcx de Florencia, citat tantes
de vegades per nosaltres, hem vist ja que guarda un plancttts dedicat a la mort del reí
Ferran II de Leon (IIS7-II88); ara, dones, Hu presenta aquest altre plany escrit pcr la
mort de Sanxo III de Castclla, el germa gran del citat Ferran de Leon. Si atencm que
aquest Sanxo va regnar justament un any (rrSJ-rrS8), entcndrem bé els mots <•ctate tam
tcnera>>, que canta el planctus ('n qüestió. No pot pas tractar-se del rei Sanxo IV, l'Ardit
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(el Bravo), fill del rei Anfós X el Savi, puix que sabem prou que Sanxo IV va succeir al
seu pare en 1284 i va morir tuberculós, sembla, a 25 dies del més d'abril del 1295; no
podem, per tant, dir que morís <(etate tam tenera>>. (Vegi's Ballesteros, l. c., n, pp. 263
i ss., etc., etc.)
Així resulta que els tres cants deis ss. XII- XIII que coneixem fins ara com a planys
dedicats a la mort de reis de Castella, són dedicats a Sanxo III i als scus dos fills Anfós VIII
de Castella i Ferran II de Leon. Vol dir aixo que aquests cants foren escrits per algun
músic de la capella d'aquests ·reis? És cosa molt possible; el dia que tinguem dades sobre
la capella cl'aquests reis, podrem respondre a aquesta qüestió.
Aquests planctus s'escauen ésser del temps mateix que feren tan bella florida
planys semblants a Franc;a i a Anglaterra; el codex de Florencia n'és una bella prava.
Analecta hymnica, 2I, reprodueix el text d'a.quests cants. Hom hi traba cants dedicats
a la mort d'Enric II i de Ricard, reis d' Anglaterra; un a Godofredus, duc de Bretanya
(t rr86); altres a Enrie I (t rr8r) i Enrie II (t II97), comtes de Champagne. Encara
hom hi traba, entre altres personatges iHustrcs, el dedicat a Ottó IV (rzr8), i Felip
August, <<regis Galliae>> (t 1223). Recorclem, així mateix, com en la lírica provenc;al
surten diferents complantes clels ss . xn-xm, cledicacles a la mort de reís o de gent ennoblida protectors deis poetes-músics.
VERSIÓ MUSICAL. - Malgrat la grafia d'algunes notes i lligadures, que aparentment semblen de l'art mensural, hem de prendre aquesta notació com a quaclrada. L'amplada d'alguns melismes fa que no poguem encabir-la en cap mesura determinada.

N.o 173, ff. r6o' i r6z.

Benedicamus Sane per omnia;

1

Non est res.

Aquest Benedicamus a una veu, amb tropus, és obra de Johannes Rodrigues, segons
anota el manuscrit.
VERSIÓ MUSICAL. - S'hi copia la música dues vegades. Donat que el text no és prou
igual a la repetició, la música també varia una mica. A l'edició anotem aquestes petites
variants. La notació és molt imperfecta i molt <<Sui generis>> Les lligadures sense la perfectio,
les semibreus, les mínimes, etc., no tencn cap significació rítmica. La deixem lliurement.

N.o 174, ff. r6z-r6z' . . In hoc jesto gratissimo

1

Carde letemur intimo.

Benedicamus a dues veus, amb tropus. Com !'anterior, és obra de Joan Rodrigues.
VERSIÓ MUSICAL. - La notació és molt irregular i arbitraria; s'assembla a
!'anterior. Al f. r6z trobem només grups de quatre semibreus, que al f. r6z' van escrites
coma mínimes. La cauda d'aquestes mínimes no fou, pero, escrita pel mateix copista, sinó
que fou afegida més tard. El fet que tal notació es presentí amb tantes d'imperfeccions,
ens dóna fonament raonat per dubtar que el copista fos el mateix Rodrigues. La notació,
certament, no és modal; és, pero, mensura! i farcida d'inconseqüencies. L'única transcripció acceptable que hem trobat és la que donem amb compas de C. Donat que la notació és presenta molt indecisa i tan poc constant, l'hem unificat en les repeticions seguint
els llocs paral-lels més regularitzats. Com pot veure's, es tracta d'una composició de quatre
compassos, on les veus es repeteixen mútuament fins en acabar la pec;a i sense cap riquesa
de valor musical.
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N.0 175, f. r65.

Benedicamus Sane per ornnia;

1

Non est res.

Benedicamus amb tropus, a una veu. La notació ja no pertany a la vella guisa;
é.> presenta tan borrosa, que, en veritat, es fa molt difícil de llegir justament. Hem

preferit donar solament el text que hem trobat ja al n. 0 I73· Aquesta melodía duu
avinen9a ambla del n. 0 II. Al final de la pagina es veuen encara tres ratlles que són
difícils de llegir.

N.0 176, ff. r65'

1

153-154·

C1'edo.

És a tres veus. Recordem que les misses completes escrites per un mateix autor
no arriben fins a la segona meitat del segle XIV. El col·lector .de Hu havia reunit
diferents Kyrie, un Gloria, una serie de Sanctus, una altra d'Agnus i un bell rengle de
Benedicamus per a é.sser cantats a la missa. No hi tenia encara cap Credo. El Credo, per
ésser centre i puntal del dogma, no es va cantar amb música a veus fins temps tarda. És al
s. XIV que els compositors varen trencar la consuetud aquesta, i varen comen~ a escriure
polifonía adhuc p~r la p3.rt <<Credo>> de la missa. Un dels primers, potser, que es va coroposar seria aquest. Les diferents versions que es conserven proven a bastament que el
no3tre Credo tingué renomenada gro5sa. Aquest Credo canta encara amb l'estil de conductus; la música, p~ro, és ja totalment diferent de la de les composicions per l'«Ordinarium
Missae>> que hem vist al comen9ament del recull de les Huelgas. La música d'aquest Credo
ens acosta ja al repertori de l'escola d' Avinyó de la segona meitat del segle xrv. Cal tenir
en compte que, després de la butlla de Joan XXII, donada els anys 1324-25, sembla que
els compositors de música religiosa, en escriure peces per al temple, es varen limitar a
composar només les parts de l'<<Ürdinarium Missae>>, motets, himnes, etc. Coro remarca
Ludwig, en el Handbuch der Muiskgescht'chte, de Guido Adler (2 1930, p. 293), al s. XIV ja
no es va inventar cap estil nou de l'<<Ü:ganum>> litúrgic; per a l'organum de l'Ordinari de
la missa hom es va limitar a escriure simplement amb l'estil de les cinc formes principals
de la música profana d'aquell temps : conductus, motets, balades, madrigal i caccia.
Així, dones, el nostre Credo té un preu gros per nosaltres, puix que ell ens demostra
que l'estil novell que anava obrint-se camí per a les funcions de la litúrgia havia entrat
ja de bona hora a la nostra península.
MA~USCRITS.

- Tournai, Catedral, fons Voisin, n. 0 IV, ff. 30-31', que classifica
les veus coro a <<triplum», <•motetuS>> i <<tenon>; Apt, Biblioteca capitolar, ff. 42'-45. Per
la coHació dels manuscrits ens hem servit solament de la copia que ens havia prestat el
profe5sor Ludwig en 1928.
EDICIONS. - Coussemaker, Messe du Xlll' s., primer al Bull. de la Soc. hist. et
lit. de Tournai, vm, p. roo, i amb tiratge a part en r86r. Sobre aquesta missa, vegi's
Ludwig, Archiv für MW (1923), v, p. 220 i s., Zeitschrift für MW (1923), v, p. 440,
nota 2, i Besseler Archiv fiir MW (1925), vn, p. 194; ací mateix, p. 420, Ludwig en parla
de nou.
VERSIÓ DE HuELGAS.- És un fet molt curiós el d'aquest Credo : el 1\fs. de Tonrnai
í el d'Apt escriuen el text també davall el motetus i el tenor. Aquest fet prova que ambdues versions no reflecteixen potser ben bé l'estil original de la composició. Sembla una
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cosa clara que originariament el text només aniria a la veu superior, com assenyala
Hu; cal només fixar-se que si hom vol seguir Tournai i Apt i aplica el text adhuc a les
veus inferiors, les notes d'aquestes veus han de tenir el mateix valor que les notes de la
veu superior; essent així, les lligadures resten desfetes. Malgrat el desfer les lHgadures per
mor d'aplicar-hi text, adhuc resten paraules truncades per una pam:a intermedia, com
al mot omnipoten 1 tun del motetus. A Tournai i Apt el final de frase resta sovint sense
text a les dues veus inferiors que canten soles un compas. Aquest fet significa potser que
quan més tard es cantava aquest Credo amb text a les tres veus, les veus inferiors serien
reforc;ades per instruments que quedarien sois en venir els compassos esmentats. Sembla
natural que de grups de notes amb lligadures, hom pugui reduir-los a notes simples; no
sembla tan natural que de notes simples hom pugui facilment reduir-lcs a lligadures . Així,
no sembla probable que el copista de Hu hagués transcrit per a veus instrumenütls c;o
que el manuscrit patró donava per a veus vocals; al contrari, no és cap temeritat el suposar
que els copistes de Tournai i d'Apt hagucssin transcrit per a veus <;o que trobaven escrit
per a instruments. Encara més, la notació de Hu és més arcaica que la de Tournai. N'hi ha
prou a fixar-se en les conjunctures de tres notes en el mot Patrem pcr exemple; Tournai
escriu la tercera amb una cauda superior, •·1, Hu és manté encara com en la notació
vella que anava sense la cua en casos similars •••. Ho hem vist en alguns motets en
els quals les cues eren allí escrites posteriorment.
Per tal de demostrar que la versió de Hu amb les dues veus inferiors com a instrumentals és més autentica que la de Tournai i Apt, encabim el comenc;ament d'aquests
dos manuscrits. Cal fixar-se com en els compassos r-4, Tournai aplica malament el text
en el motetus i en el tenor; encara, en el compas 4, hom escriu una síHaba davall una
pausa de brevis; en els compas!:os g-u, Apt s'aparta de Hu i de Tournai; en el I4,
Tournai escriu et invisi de <<et invisibilium>>, davall pausa; en els compassos I4 i IJ, Apt
escriu notes al tenor i al motet, respectivament, mentre que Hu i Tournai fan callar
aquestes veus.
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Valgui també el fragment que segueix - compassos 24-28 - , per fer veure com
Apt afegeix notes a la versió original del motetus als compassos 25 i 27:
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De totes maneres, ja fa ben estrany que Hu prese.ati una versió més primitiva. El
Credo ens acosta ja al repertori d'Avinyó, que trobem tan escampat per Catalunyd., i del
qual, en canvi, no hem trobat quasi rastre, per ara, a Castella. D'on vindria la versió de
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Hu? Segurament vindria de Fran~a. Encara que Hu dugui la versió més primitiva, no
podem pas creure que aixo sigui prou per dir que l'obra hagués estat escrita a Espanya.
Recordem l'intercanvi dels músics de la cort del papa, amb els nostres d'Aragó, i segurament amb els de Castella, per convencer-nos que no seria estrany que aquest Credo hagués
estat importat des d'Avinyó a la nostra península, jade bona hora. Hu s'avéessencia1ment
amb la versió de Tournai i d'Apt; els petits detalls no canvicn en res la composició. Cal
remarcar que alguns deis ~ de Hu semblen afegits posteriorment. Les variants principals
deis Mss. Tournai i Apt, sóil:
Triplum : Comp?ts 43> si semibrevis sense lligar a Tournai; 9 1, Apt do longa; n 3,
Apt mi longa; 241 , Apt mi longa; 29a-4• fa brevis a Tournai i Apt; 37, ambdós Mss. do
seose ~; 39, Tournai do ~; 49-5·6-501 , mi re semibreus i mi breu lligades; 641 , Apt la longa;
6gs.,, sol brevis; 71, Apt do sense ~; 72a.4, mi fa, i 73, sol fa semibreus i mi breu com
a tres ligatae; 74-75, mi re mi a Tournai; en comptes de re do re; 79a-4-80 1 , Tournai:
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r6o, Apt sol brevis en comptcs de longa; 167, Tournai:
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e ••1
179, si sense P a Tournai; 18:3:l-I85, lligadura. L'Amcn a Apt, amb lligadures diferents de
Tournai.
Les variants del motetus i del tenor són encara més nombroses, degut que aquests
dos manuscrits s'esforccn a aplicar text davall les notes de les veus inferiors. Dcixem
d'anotar aquestes variants originades pel destriament de les lligadures i divisió de la
longa i brevis, i anotem nomé¡; les altres més importants.
M otetus : 22, Toumai do; 293-4, si la a Tournai i Apt; 3h2, si la; 34, si la semibreus i la breu a Apt; 40, la. la, si, si a Tournai i Apt; 44, do si, la sol semibreus
a Apt; 451·2• sol mi breus a Tournai i Apt; 491-t. si, la, la, sol a Apt; 49s-o. fa longa a
Tournai i Apt; 58, les síHabes sa/u(tem) davall la pausa a Tournai; 61, mi fa semibreus,
sol breu a Tournai; mi breu, fa .~ol semibreus a Apt; 63, pausa a Tournai; sol, la, si la
sol a Apt; 71, Tournai mi; 72, la, si "Qreus a Tournai i Apt; 76, a Tournai pausa; a Apt,
do si, la sol semibreus; 77, la, sol breus a Apt; 8r, Tournai sol; 83H, re, do a Tournai;
88, si do, si la sol a Apt; go3.4, la breu a Apt; 921.2, fa breu a Apt; 98, fa sol, la sol
a Apt; 101, a Tournai pausa, i dn.vall escriu in ce(lum); a Apt re re breus; 102, do longa
a Tournai i Apt; 1041-2, la sol ídem; 1091-2. fa sol semibreus a Toumai; 1II3-4 , sol a
Tournai; II3, a Tournai pausa amb el text escrit davall, la breu, si si semibreus a Apt;
IIS1-2. la breu a Tournai; II9, sol breu a Tournai i Apt; 1233-4-1241-2, pausa a Tournai;
si, sol semibreus a Apt; 126, mi, mi, mi, mi a Tournai; fa, sol, fa, mi a Apt; 127, re
breu a Apt; 128, do longa a Apt; 1313-4, la sol fa sol a Apt; 141, pausa a Tournai, i el
text escrit davall; si, si, st·, si a Apt; 148, la sol, la si a Apt; 149, do longa a Apt; 151,
la, sol breus; 152, la breu, sol sol semibreus a Tournai, i la breu, sol fa semibreus a
Apt; 1541-2, fa breu a Tournai, fa mi semibreus a Apt; 155, pausa, amb el text C(mfi(tcor) davall, a Tournai; Apt sol la; 160, Apt do breu; 167, sol breu, sol sol semibreu a
Tournai; 179-180, !ligadura si la brcus, sol longa a Tournai, i sol fa breus, sol longa Apt;
184, pausa de longa a Apt; 189-191, lligadura do longa, si la breus, sol longa a Tournai
i Apt; 1921-2 fa re a ambdós manuscrits.
Tenor : Compas 20s-~. la la sernibreus a Apt; 23, a Tournai pausa amb el text
(fili)um De(i); Apt do re semibreus, fa breu; 311-2. mi fa a Apt; 32¡.z, Apt sol fa; 34, re
fa, sol fa sernibreus a Apt; 36, pausa a Tournai i el text de Deo; re breu, re, mi semibreus a Apt; 378•4, Apt fa brcu; +J., fa sol semibreus, fa mi re sernibreus a Apt; 44 bis,
fa, la breus; 47s-4, Apt mi fa semibreus; 481.2, Apt mi; 483.6-491-2, Tournai pausa i el
text del triple escrit davall; Apt canvia el ritme de Huelgas; 57, la, fa breus a Apt;
6o, Tournai davall la pausa, el text corresponent; Apt mi, re, do, re semibreus; 611.2,
Apt tni breu; 721-2, sol fa semihrcus; 79, sol sol scmibreus, fa breu a Tournai i Apt;
8o 1.2 , la breu ídem; 82, Tournai pausa amb el text corresponent; Apt do breu, re mi
semibreus; 83, sol, sol semibreus, fa bren a Tournai i Apt; 82¡.¡>, Tournai i Apt fa mi;
go, Apt sense ¡, al si; 1011.2, Tow·nai i Apt la; 104, Toumai i Apt re mi fa fa semibreus; 1071•2 , Apt sol; 109, Tournai pausa, amb el text corresponent; Apt, mi, re,
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do, do semibreus; II01. 2 , Apt re re; II5-II7, Tournai i Apt diferent de Huelgas; rrg, Apt
do do breus; 122, Tournai pausa, amb el tcxt corresponent; Apt do brevis, re mi semibreus; 1233.,, Apt mi fa semibreus; 124, Tournai i Apt sol breu; sol sol semibreu~;
126, Apt re, mi, fa, sol semibreus; 127, Tournai i Apt fa longa; rz8, sol fa, mi re ídem;
130, re, mi, fa, sol semibreus ídem; 131, la, sol ídem; I32a-4. sol fa mi a Apt; 135, Tournai pausa, i davall el text cmn Pa(tre); Apt fa mi breus; 1414 , Apt re; 148, Apt re 1m·,
fa mi re; 149, Apt do longa; 149 bis, Tournai pausa, amb el text corresponent; Apt
do brevis, re mi semibreus; I50t-z. Tournai fa sol, Apt fa mi; 159, re, mi, fa, sol a Apt;
r64, Apt fa mi, re do; r65, Apt re longa; r66, Tournai pausa, amb el text corresponent;
Apt sol breu, fa mi re semibreus; r67, Apt do longa; 170, Tournai i Apt sol, fa breus;
177, Tournai i Apt longa; r86, fa mi semibreus, re brevis; 1921-2, Tournai la breu.

N.0 177, f. 154'.

Solfeig a dues veus.

Prim~rament haviem dubtat sobre el títol d'aquesta pecya; ben mirada la cosa, no
hem trobat altrc títol més escaient. Es tracta del solfeig potser més antic que hem
conservat a ducs veus. Aquesta composició interessa sobrerament, per la qüestió de la
solmisació medieval. Per dissort la pe9a arriba incompleta. La veu inferior es veu
clarament que no és sencera, pel fet que al final e~criu un custos que assenyala que la
composició seguía a la pagina següent. Quant al duplum, no és tampoc complet, puix
que hom troba que hi manca el verb que aniria amb el mot <<musicalia>>. El sentit del text
resta un xic fose. Vegeu J. Beck, Le Chansonnier Cangé, II, p. [37].

N. 0 178, f. I55·

Benedicanzus O quam sanctum.

Va a una veu.
El manuscrit l'atribueix a Johannes Roderici. No té res d'especial quant a la música, que, bo i essent gregoriana, fuig ja de la finar de les melodies classiques del repertori
gregaria. Quant als textos d'aquests tropus de Benedicamus, signats per J. Rodrigues,
no sabem qui seria llur autor.

N.0 179, ff. I55'-rs6.

Iste est johannes.

Tropus de Benedicamus. Text i música desconeguts. La mustca és encara més
deixatada que la composició anterior. Aquests melismes tan estiragassats assenyalen una
m\ dels temps de més postrament del cant gregaria.

N. 0 180, f. 156.

O speculum monachorum.

Tropus de Benedicamus dedicat a sant Benet. No l'hem pogut veure en cap altre
manuscrit. La música, a una veu, és il·legible.

N.o 181, f. 156'.

Benedicamus O quam preciosum ligmtm.

Tropus de Benedicamus dedicat a la creu del Crist. Sembla que el text sigui també
inédit. Música a una veu, il-legible.
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N.0 182, f. 163.

Iste est lohannes.

Tropus. de Benedicamus. La música és a una veu; tampoc no es pot llegir.

N. 0 183, ff. 163'-164.

Benedicamus Virgini matri.

Benedicamus tropat, a dues veus. Obra de
VERSIÓ )IUSICAL. -

J. Roderici.

La notació mensura! és ben conseqüent. Cal remarcar:

Duplwn : Compas J, la plica que deixem; 12, ·m i duplex longa que considerem com
a longa; 25, la amb plica; 30, mi duplex longa que la fem longa, com al 12.
Tenor : Compas 2, re i do amb plica que deixem; el re del 3, el fa del 6 i el fa del 7
són pliques i les deixem; 12, el sol sembla que primer era semibrevis com al compas 30,
i fou després retocada en longa. Deixem les pliques del segon mi del compas IJ, la del re
i do del 20, la del re del 21, la del fa del 25, la del sol del 28 i la del segon mi del 35.

N.0 184, f. 164-

Benedicamus O quam preciosutn lignum.

La melodía d'aquest Benedicamus amb tropus és només una adaptació de la música de les proses 6 (n. 0 55) i 26 (n. 0 75), estrofa scgona, una mica modificada i estiragassada al final. El text és com el del n. 0 r8r.
VERSIÓ MUSICAL. - Ve també anotada amb notació mensura!, no conseqüent. Compas r~, el la ha d'ésser nota real; 3, sobra un do brevis; la sol haurien d'ésser semibreus; 4, solla brevis-longa en comptes de brcvis brevis com va al compas r ; 5, dcixem
la plica del sol; ella longa en comptes de brevis; el fa brevis en comptes de longa; 6, re mi
breus en comptes de semibreus; el segon do amb plica sense significat; 8, el podatus fa sol
hauria d'é.;ser amb semibreus; 9, al do si manca l'opposita proprietas; ro, la quinaria va
escrita lliurement amb plica, a la final, que la deixem; 12, el fa brevis en comptes de longa.

N.o 185, ff. r64' i r68.

[P ]erhibentur cunctis rerum.

Benedicamus amb tropus, a una veu. :Música, amb melismes llargs, ja de l' Ars
nova. Donat que musicalment sembla poca cosa i que la notació no és sempre prou clara,
la deixem sense transcriure.

N.o 186, f. r68.

Benedicamus Hic est enim precu[r]sor.

Benedicamus amb tropus, a una veu; estil com a !'anterior. Text ja vist al n. 0 36;
música no prou clara per poder-la transcriure com cal.

•

ADDICIONS I ESMENES

Pag. 16. - Ratlla 8, diu : Ferran I; ha de dir : Ferran III.
Pag. 17. - Per la cultura general de Ripoll als segles x-xr, que aclareixen una vegada
més l'ambient musical del gloriós cenobi catala, cf. J. Millas Vallicrosa, Assaig d'historia de les
idees físiqtles i matematiques a la Catalunya Medieval, vol. I, a la Serie mcmogrofica dels Estudis
Universitaris Catalans (Barcelona, 1931), i Dom Anselm Albarcda, L'Abat Oliva Ftmdador de
M ontserrat (l\Iontserrat, 1931).
Pag. 24. - Recentment hem pogut consultar personalment el codcx fragmentad amb
neumes mossarabics, provinent de Sant Joan de la Penya, que es guarda a la Universitat de
Saragossa, Facultat de Dret (no Facultat de Filosofia i Lletrcs, com hom ens havia dit) i sense
signatura. Es tracta d'una plec de música de quatre folis dobles (quatcmió), en pergamí, de
34'1 X 27'2 cms. i 28 X 19 de caixa. El marge superior és tallat; els marges inferiors i els
del costat són molt amples. El cOdex era preciosíssim; les vinyetes són en vermell, groc i blau
fose; les rubriques, amb vermell i blau. Les caplletres petites van copiades alternant les
vermelles amb les blaves. El foli r.r esta tot esborrat; hom va escriure damunt amb lletra del
s. xvrn : «Libro de San Voto : contiene Historia de los Santos Voto y Felix confesores. Su
autor, Machario, monge de San Juan de la Peña, y a su continuación diferentes privilegios y
donaciones (Cax. r6). Lig. r.a..)) Dins del plec musical hi van dos plecs
quaternions -en pergamí, lletra del s. XIII. El primer conté una vida deis sants Voto i Feliu i després segueix un
fragment d'un Cartolari de Sant Joan de la Penya; concorda, per tant, amb l'anunciat de la
coberta. Ultra aquests fragments, en la mateixa cartera es guarda un Cartoral visigotic, provinent també del susdit monestir.
El fragment que reproduim al text és el foli 4 r, que conté quinze ratlles amb neumes,
de les quals en reproduim només les onze inferiors. El f. 8 v., que tarnbé contenía música, al present no es pot llegir.
Pag. 25. - Quant al cOdex visigotic de la catedral de Cordova, scrvat alli, sembla, sense
signatura, no hem pogut fins ara heure'n cap fotografía. Esperem una avinentesa per poder
estudiar personalment aquest i altres codexs gregorians posteriors que es guarden en aquell
temple. El poc tcmps que se'ns va concedir el 1929 per fullejar aquell manuscrit visigotic, no
ens va permetre de veure si tanmateLx es tractava d'w1 segon cOdcx amb les obres de l' Al varus Cordubensis, o bé si era el mateix que va servir al P. Flórez per l'edició de les obres del
citat Alvarus, i del qual parlen els moderns paleografs. El manuscrit que veiérem a l'Exposició de Sevilla, no recordem que contingués res del cant de la Sibil·la com duu el cOdex
conegut; la pagina amb notació - a tota amplada de pagina - era un foli verso cap al final
del volum. En canvi, a !'interior de la coberta del comen~ament i del final, es troben fragments d'un tropari amb notació aquitana, el qual potser podra certificar-nos de la practica de
les proses medievals a la catedral de Cordova.
Ibídem, ratlles 28-29, diu: «d'Erich de Friaul, del 799; el "1Iecum Timavi", de Carlemany, vers 814, i el...~>; ha de dir : <(d'Erich de Friaul, del 799, que comen~ "Mecum Timavi";
altre ~ el de Carlemany, vers 8r4, titulat : Planetas Karoli ...~>.
Biblioteca de Catalunya
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Pag. 26. - P. Ewald i G. Loewe, en l'obra Exempla scriptttrae visigoticae taula xxrr,
reprodueixen una pagina del COdex de San Millan 8 (F 194) de !'Academia de la Historia de
~fadrid, coptat l'any 946. Allí trobem un carmen acrostichum també amb signes quantitatius;·
aquests, pero, tenen un altre aspecte deis que reproduün del cOdex d' Azagra.
Pag. 28. Pels instruments de música descrits per sant Isidor, cf. Gérold, Les Pires de
l'Église et la Musiqtte (París, 1931), pp. r8o i ss.
Pag. 31. - En el cOdex e. ij. r de la Biblioteca de !'Escorial (és un Boetii de Consolatione, del segle XI), f. roo-100', es copien amb neumes una mena de cants escolars. No l'hem
volgut citar, donat que es tracta d'un códex copiat a l'Anglatcrra.
Pag. 41. - Sobre la part activa dels instruments en la música religiosa medieval, ultra
!'obra citada de Gérold, vegi's, coro a obres recents : Arnold Schering, Aufführungspraxis alter
Musik, a la Musikpadagogische Bibliothek, dirigida per Leo Kestenberg. Heft ro (Leipzig, 1931),
pp. 9 i SS. També Leo Schrade, Die handschriftliche Ueberliefemng der altesten Instrumentalmusik
(Lahr, Baden, 1931).
Pag. 43 i s. - Pels instruments dels Beatus, vegi's encara W. Neuss, Die Apokalipse
des hl. Johannes in der altspanischen und altchristliclten Bibel Illt¡,stration, I-II, del 1931.
Pag. 47· - Pel fet de la practica de la música a veus a Catalunya, és molt interessant el
document que fa poc que ens va notificar el director de l' Arxiu Historie Arxidiocesa de Tarragona i canonge arxiver d'aquella Seu, l'iHustre amic San~ Capdevila. En el Necrologi de la
Catedral susdita, copiat al s. xv. hom llegeix : «<dus julii mclxiiii obiit Lucas canonicus hujus
ecclesie, magm~s organista». E!s mots magmts organista, assenyalen, sens dubte, que allí es practicava la música a veus ja en temps ben primitius. El Lucas de Tarragona, dones, viu en els
dies que la polifonía es practica ja ben esplendent a la catedral de Compostela. ¿Qui és aquest
Lucas, tnagnus organista, que moria quan Leonínus just havia comen~t a dirigir la música a
veus al temple de París? El nostre Lucas rep el nom de tnagm~ organista molts anys abans
que hom conegués el Perotinus magnus de Notre-Dame de París. La noticia ens obra camins
amples per explorar la historia de la polifonía a Catalunya; confiem que ella no restara isolada
a Tarragona i que trobarem altres centres en els monestirs i catedrals catalanes.
Pag. 72 i SS. i 93·- Donat que allí parlem tant del celebre hochetus, obra musical d'un
mestre hispanic, val la pena que hom llegeixi l'estudi Der Hochetus, de Marius Schneider,
a la Zeitschrift für MW, XI, 390 i ss., si vol tenir una idea justa sobre la naturalesa de l'hochetus en els temps medievals.
Pag. 75· - F. Gennrich publica, amb transcripció, la cauda final del conductus a dues
veus <<Die Christi veritas», del cOdex de Madrid, B. N. Mss. 20486 (a. Hh. 167), f. II4, patró
del conductus <J3ulla fulminante», de Londres, Br. Mus. Egerton 274, f. 33'; també el «Procurans hodium», a dues veus, del f. 124. Vegi's la Zeitschrift für MW (1928-29), XI, pp. 326 i ss.
Pag. 86. - Fa poc temps poguérem estudiar el fragment del conductus <<Lux illuxit»,
a dues veus, de Madrid, B. N. Mss. 6528 (a. R. 139). Es tracta d'un manuscrit Ars grammatice Prisciani Cesariensis presbiteri del s. XIII. A la darrera cobcrta - part interior - hi ha
un hui en pergamí, enganxat damunt la coberta de fusta i posat de cap per avall. El fragment
comen~ al primer vers de la segona estrofa <<[In] qua forma speciosus», i arriba fins al final del
vers quatre de la tercera estrofa, que és !'última : «David de fructu posu[it]»; en arribar al su
que prccedeix el melisme de la cauda final, resta truncat per mancar el foli següent. El manuscrit
del qual prové aquest foli seria molt bonic; la notació s'assembla a la del de \\'1 . La pagina avui
Ilegible és el verso; de segur que al recto es conté també música. És de doldre la perdua d'aquest
manuscrit, que potser sí que contenía el repertori hispanic autentic que avui ens manca.
Ibídem, ratlla 8. Diu : «AH 20, ros»; ha de dir : «AH 20, r85t.
Pag. 97, nota 7·- C. A. :\1oberg es decanta per la teoría de Wagner en aquesta qüestió, en el seu estudi «Eine vergessene Pseudo-Longinus-Stelle über die ~Iusik», a la Zeitschrift
für MW (1929-1930), XII, pp. 220 i ss.; en canvi, J. llandschin retorna al seu punt de vista
en un altre treball que publica al Philologtls (1930), volum LXXXVI, pp. 55 i ss.
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Pags. 103, 227 i ss., etc.- De cada dia relluu més el paper que Anglatcrra ha jugat
en l'evolució de la música a veus medieval. J. Handschin dóna llum nova sobre d'aquesta
qüestió, en la seva molt interessant i detallada recensió que fa de l'obra Worcester Mediaeval
H.armony of the rj" and I41" cent1tries de Dom A. Hughes. a la Zeitschrift fi.ir MW (1931),
XIV, pp. 54 i ss., que rebcm impreses ja aquestes Add1'cions.
Pag. 104. - Ratlla 18, diu : 1Iunic 157, donat que Dreves assenyalava aixi el Graduale
de :'lfosburg al Gregoritts-Blatt del 1888 i a AH 20, 22; ha de dir : ~funic 156.
Pag. 105.- Per la publicació de melodies de tropus a una veu, Dom J. Jeannin en
publica algunes del tropari del s. x de París, B. N. lat. n18, a la revista Santa Cecilia de
Turin, n. 0 IV, de 1929, i n. 0 I-II del 1930. Aqucst cstudi Nuove osservazioní su/la rítmica gregoriana el publica encara amb tiratge a part. Consignem el fet, no entrant, pero, mica en les
scves teories rítmiques.
Pag. 108. - Cal remarcar l'afirmació que feiem sobre !'existencia, a la catedral d'Osca,
de dos Troparis dels segles XII-XIII, provinents de Sant Joan de la Penya. Aquesta afirmaciórectificada ja a la pagina 161 - venia de l'estudi de Ricard del Arco a la revista de Saragossa,
Universidad (1929), VI, p. 350. Pero en la recerca que férem suara a la Catedral d'Osca, poguérem comprovar que a Osea solament s'ha servat un Tropari del s. XII. L'afirmació de del
Arco fou deguda a una confusió poc fonamentada; ell rnateix hagué de confessar-nos-ho lleialment. El Tropari esmentat, que tenim en fotocopies a la Biblioteca de Catalunya, conté
153 folis; és en pergamí, de 24'2 X 14'7 cms., i va sense signatura. La foliació, amb llapis,
fou posada per Dom !\1. Sablayrolles. Ultra aquest cOdex i el preciós Hymnarimn. del s. XI,
conegut per les notes que en dona Sablayrolles en el seu [ter Hispanicum, poguérem estudiar
els següents manuscrits, que val la pena de retenir:
3· COdex n. 0 2 : Matutinarium-Antiphonale. És del s. XII, en pergamí, de 33'3 X 23'3 cms.,
de 190 folis. Notació aquitana damunt una línea. Als folis 130' i ss., sovint, després dels responsoris, escriu : <•Prosa)) en el sentit de «Verbeta11. És el Proprium de Tempore.
4· COdex n.o 25. Matutinarium-Antiphonarium. Segle XIII, pergamí, 285 folis, de
44 X 32'2 cms. És el Proprium de Sanctis. Notació aquitana. Conté alguna prosa i diferents
verbeta.
5· COdex n. 0 5· Fa pendant amb !'anterior. És un Matuti?tarium-Antiplwn.aritm~ de Tempore; del s. XIII, en pergamí, 194 folis, de 48 X 32'7 cms. Notació aquitana. Conté també alguna prosa.
6. COdex n.o 6. Matutinarium . .És dels ss. xu-xm, en pergamí, 157 folis, de 41'4 X 29'5
centímetres. Notació aquitana damwü línea seca. És el Proprium de Tempore i comenya per
Pasqua. Després del responsori IX de Maitines, escriu sovint <<Prosa» en el sentit de <Nerbetal>.
7· Codex n. 0 32. Lectionarium. És dels ss. xn-xur, en pergamí, 226 folis, de 41'2 X 30
centímetres. Notació aquitana damunt linea seca, als folis 27'-28 que donen els versus sibillins, i als folis 103' i ss. que copien les Larnentacions.
8. Codex n. 0 19. Matutínarimn. És del s. XIII, pergamí, 100 folis, de 42'4 X 30 cms.
Notació aquitana damunt dues linees, una de vermella i altra de groga. Als folis 40-40', •Audite quid dixerit», que són els versos de la sibiHa amb tonada igual a la de !'anterior; ff. 48'
i ss. •Tractus. Descendit de celis Deus...>>, seguit de : Prosa. «Descendit verbum tuum Xpiste
rex», etc., etc.
Tots aquests codexs servats a Osea tenen un preu gran per nosaltres; alguns d'ells,
provinents de Sant Joan de la Penya, altres potser copiats a Osea mateix, demostren que
l'Aragó tingué una cultura musical forta· els segles XI-XIII; l'escola de copistes anotadors hi
fou esplendent; els cOdexs d'Osca lliguen l'escola musical catalana amb l'escola d' Aragó i ens
relacionen amb els grans centres de Castella,
Pags. 1II, 137 i 140. - En la secció d'Agnus amb tropus, encabim els n. 8 26, 27 i 28,
no sols pel fet de trobar-se entremig deis Agnus i deis Benedicamus, sinó també per llur construcció musical que s'adiu plenament a l'alternanya amb el cant gregoria d'aquesta part de
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l'Ordinarium Missae. Encara que en sentit ample hauríem pogut potser prendre'ls com a conductus, hem preferit titular-los i deixar-los simplement com a Agnus. I diem una vegada per
totes, que en estudiar cada una de les composicions del nostre recull, tret d'algun cas especial, amb tot intent, no hem volgut eixamplar més el nostre comentari anotant-hi tots els
models de formes líriques que cercant-les de prop hom pot trobar-hi.
Pag. II3.- Ja es compren que la signatura del cOdex de Cambridge, Univ. Library,
que allí - com a la pagina IIS - el tipograf ens féu assenyalar Ff., f. 17, ha de dir : Ff r 17,
com hem escrit arreu.
Pag. II4. -Al Missale Tirassonense, ms. del 1466, avui a Tara~ona, catedral, sense sign.
i sense foliar, hem vist també els tropus del Kyries Cunctipotens, text sol. Lfnies 45-46 : Cal
suprimir : <<Vic, Catedral, Troparium ss. xr-xrr, f. SI i ss. donat que és repetició de !'anterior.
Pag. ns. -A. Schering, en la seva recent Geschichte der Musik in Beispielen (Leipzig,
1931), n. 0 9, pagina 6, reprodueix la versió de Mila d'aquest Kyrie, sense esmenar les falles
que allí esmentem.
Pag. n7.- Lfnia 18. Al comen~ament manca l'anunciat : MANUSCRITS:
Pag. n8.- Al Missale Tirassonense esmentat s~ara, hem vist també cls tropus del
Kyrie fons bonitatis sense la tonada.
Pag. II9.- En parlar del Et in terra ... Spiritus et alme, un canvi de paraules ens ha fet dir
que l'<IEt in terra», a tres veus, de vVorcester, reproduit per Rugues a Worcester Mediaeval Harmony, n. 0 3, duu el mateix tenor de Huelgas, en comptes de dir que va amb un tenor diferent.
L'única relació que té amb el de Huelgas és perque també arriba amb l'estil de l'Ars antiqua.
Pag. IZO. - Al Missale Tirassonense del 1466, hein vist els tropus d'aquest <~lit in terra»;
van sense la melodía.
Pag. 122. - N. 0 12, diu : f. 8'; ha de dir : ff. 8'-9.
Pag. 125. - La foliació del cOdex de San Millan, SI, diu ff. 244'-244; ha de dir:
ff. 244'-245·
Pag. 132. - Sobre l'Ave verum que Dreves copia d'un <<Directorium chori Illerdensis
saec. xv. Cod. Capit. Illerdensis 13», després d'una recerca detallada en aquell arxiu, podem
dir que el manuscrit que veié Dreves fou, sens dubte, el codex n. 0 9 de Roda «[Capitula et Orationes Missae et Officii]», del s. xv. Al final, afegit amb apendix, es troba 1'Ave verum en
qüestió. No creiem que l'autor d'Analecta hymnica es refereixi a la <<Consueta Illerdensis>>, que
duu la sign. I3 dels cOdexs provinents de Roda. Aquesta Consueta, també del s. xv, dóna la
tonada de tots els himnes de l'any; no hem tingut, pero, la sort de trobar-hi ni el text ni la
melodía de l'Ave verum.
Pag. 136.- Lfnia 27. Di u : Wv f. 94'; ha de· dir : W1, f. 94·
Pag. 137. - F. Gennrich, a la Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte (1931), IX, pp. 302 transcriu el tenor del <<Christi patientia>>, de Huelgas, que
dóna com a exemple per a aclarir la idea de la Laissenstrophe. Allí mateix, p. 307, en parlar
de la Retrouenge, transcriu el tenor de l'<<Exultet hec concio>> del n. 0 28.
Pag. 141. - Cal afegir, que el 1\fs. lat. II39 de París, presenta els dos primers versos
amb una melodía molt melismatica, que tot d'una sembla que sigui la part del discant; en
canvi, als versos següents dóna la melodía igual al tenor de Huelgas. Aixo significa, segurament, que a St. Martial aquesta melodía serviría també pels dos primers versos com a Huelgas, i que el discant que apareix al comen~ment, seria el mateix per a tota la pe~a. Si fos
així, aquesta composició seria, dones, no a una veu com allí diguérem, sinó que seria a dues.
Els melismes doblats que hom hi llegeix al comen<;ament, al mot Catolicontm, fan l'efecte que
foren escrits dues vegades per tal d'aclarir la linea inferior que resultava borrosa. Per la semblan~a que el tenor de St. Martial duu amb el de Huelgas en els versos tercer i següents, no
creiem que la versió de St. Martial pugui prendre's que vagi amb un tenor organal, el re, que
duri pels dos primers versos, i que als següents es cantés a una veu sola, o bé amb el mateix
discant de la primera part.
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Pag. 145. - Wooldridge-Hughes, Early E'nglish Harmm~y. pl. 27, reprodueixen el «Verl.mm patris>> a dues veus, de Cambridge. Cf., encara, Ludwig, Repertoritm~. 1, 1, p. 329.
Pag. 148. - Al n. 0 45, diu : Graduale R(nnanum, p. 16; ha de dir : p. 16*.
Pag. 161. - D'entre el bell rengle de missals manuscrits en pergamí que hem vist
recentment a la catedral de Tara~ona, contenen seqüencies:
1. «)1issale Tirassonense)) del 1471; sense sign. Conté unes sis seqüencies.
2. «Missale Tirassonense>> del [Mcccc)Lxvi, també sense sign. en conté unes vint-i-cinc.
Ambdós les duen sense melodía.
Línia 24, diu : <<per ~a i per lla en els Mss.>>; ha de dir : <<per ~a i per lla en els Mss.
de !'Escorial:».
Pag. 164. - Per veure si sortien inventaris amb assenyalaments de prosaris, hem fullejat, entre molts d'altres, els documents deis segles IX-XII de Galícia publicats a la Revista de
archivos, museos y bibliotecas (I873-1874), m-rv, de la primera serie, amb resultat negatiu
Pag. 166. - Pels missals vells de Sevilla- propiament sacramentaris - vegi's l'estudi
<<Sahagun und Toledo,>, de L. Fischer•. a les Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. Erste
Reihe, 3· Band (1931), pp. 286 i ss.
Pag. 169. - Per la influencia deis monjos cluniacencs de Sahagtm, a la introducció de
la litúrgia romana a Castella, cal llegir l'estudi esmentat de Fischer, pp. 295 i ss.
Pags. 172 i ss.. - El mateix A. Gastoué, el 1912, va exposar encara més clarament la
seva idea sobre d'aquest punt de la mensurabilitat de les seqüencies. En la seva obra L' Art
grégorie1l, p. 94 i s., remarca que si un hom canta les seqüencies tal com primitivament arriben copiades en els manuscrits, és dar que hom haura de cantar-les Uiurcment. «~Iais nous
savons que la poésie romane rythmée et rimée, avec la musique qui s'y rattache, est tres nettement mesurée : or, a la premiere époque de cet art, la notation proportionnelle n'était pas
encore inventée, et on y suppléait par les régles des nwdes rythmiques ou maneries, basées sur
l'allongement des "accents métriques". Ainsi, a partir du XIve sieclc, le Mittit ad virgi?tem,
comme toutes les piéces de ce genre, est noté avec l'altemance perpétuelle d'une bréve et
d'une longue (d'unc noire et d'une blanche). Au xme siecle, bien qu'on ne notat pas encore
de cctte fa~on, et que les notes fussent en apparence égales, nous savons pertinemment que
les proses ou séquences composées en vers rimés et rythmés étaient déja soumises a ces régles
des "modes rythmiques". Mais, au xue siecle, en était-il déja de meme? Il semble qu'il n'y
ait pas raison d'en douter, mais la question est loin d'etre tranchée.>>
J. de Valois va provar també - seguint Gastoué - de mesurar la seqüencia <Neni
sanctc Spiritus>>, que Afistotil Beda, vers el 1240, donava ja amb el primer modus nostre
(Cf. Coussemaker, Scriptores, I, 279), a La Petite Mattrise, del 1930, n. 0 de maig. Més recentment, Dom Jeannin. mensuralista acerrim, coneguts pcls seus atacs sistcmatics i sovint poc
fonarnentats contra de l'escola de Solesmes, acaba d'editar, amb fascicle a part, Les Rapports
de l'Accent latin et dt' Rythme musical a" moyen age, aparcgut primer a La Musique d' Église.
Com a apendix, afegeix un petit estudi sobre les seqüencies anteriors a Adarn : <IAppendice sur
la mensuration des Séquences antérieures a l'apparition de l'"Ars Mensurabilis"ll, de St. Víctor. Jeannin dóna ja com a cosa admesa arreu, que les proses del susdit Adam serien cantades
mensuralment. Ell, pero, com a cosa també ben natural, suposa que les seqüencies prirnitives
- coro a sillabiques que eren - serien també executades amb ritme acompassat. Jeannin es
funda en el fet que el Pseudo-Aristotil com a exemple de primer modus rítrnic segons la seva
teoria, l'incípit de la seqüencia tSancti spiritus adsit nobis gratia» (AH 53, n9), que hom considera coro a obra de Notker.
Recentment, A. Schering en la seva Geschichte der Jlttsik in Beipielen, no cal dir com
ritma mensuralment les seqüenciesanteriors a St. Victor, i adhuc les de ~otkcr. Ell adopta
generalment la teoría rítmica de Riemann en part practicada pcr E. Bcrnoulli a Die Choralnotenschrijt bei Iiym,~en m~d SeqztUlZm, ja en I8g8, arlhuc pcr les scqüencics transcntes de
oodexs alemanys.
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Pags. 176 i ss. - J. Beck a Die Melodien der Trot~bad(mrs (1908), no va tractar directament d'aquesta qüestió; recentment, pero, parlant d'aquest punt, ens manifestava que el manuscrit de Limoges 2 (17), citat per Blume, Attalecta hymttica 54, 343, com a un "Grad. ms.
Fontisebraldense saec. 14.", duu també les seqüencies amb notació mensura!. No l'hem pogut
consultar. Al bell rengle de manuscrits amb proses a veus, ja no cal dir com en els fragments
de Worcester que A. Hughes retreu en la seva obra esmentada, es troben alguns que presenten
seqüencies també a dues veus.
Pags. 184. -A. Schering en la seva Geschicltte citada, n.o ro, pagina 6, reprodueix la
versió de Douai 90 (124), [no 24 com ell erroniament assenyala] coneguda ja des de Coussemn.kcr.- J. Beck recentment ens contava, que el manuscrit de Limoges 2 (17). duu aquesta
scqüencia amb notació mensura! amb ritme de II modus. Val la pena de retenir aquest fet del
ritme de II modus que Huelgas pretereix per sistema, i que Franc;a el practicava adhuc en el
cant de les seqüencies, com hem vist en el Ms. lat. 1343 de París.
Pag. 192. -Al n.o 63, cal afegir que A. Schering, a la citada Geschicltte der Musik in
Beispielen, n. 0 6, pagina 4, dóna la seqüencia Víctimae paschalí laudes, ritmada diferentment de
com la donem nosaltres.
Pag. 215.- J. Beck tot de passada per Barcelona, fa poc que ens va assabentar que
l'anunciada edició anglesa del manuscrit de Wolienbüttel, Helmstad. 628, en facsímil, és ja finida.
Dissortadament no hem pogut tenir a ma aquesta edició feta a cura de la Uníversity Press
d'Oxford, donat que encara no s'ha posat a la venda.
Pag. 225. -J. Handschin ha publicat recentment el seu formós estudi «Die Rolle der
Nationen in der mittelalterlichen .Musikgeschíchtct, al que en part havía llegit al Congrés de
~Iusicologia de Liége del 1930, vol. v del Schweizerisches ]ahrbttclt fiir MW. Allí aporta materials i proves noves per demostrar el paper que va jugar Alemanya en la música pril;nitiva a veus i especialment en la deis motets. Per proves que addueix, es decanta a creure que
el mateix cOdex de Bamberg fou copiat a Alemanya.
Pag. 237. - Pel cas dels dos tenors del motct 1 de Huelgas, cscau recordar el senyalament de Primus Tenor i Secundus Tenor del fragment angles de Worcester, del qual parla
Ludwig a Die Qt~ellen der Motetten pp. 192 i 274. Cf. també TVorcester Mediaeval Harmony,
d'A. Hughes, n.s 45, 73 i 74·
Pag. 248.- El motet Agmina el citen W. Odington amb el Tr. (534] Agmina fidelium
Katarine (Coussemaker, Scriptores I, 248) i R. de Handlo (ibídem, 402).
Pag. 260. - Handschin, Zeitschrift für MW, x, 510 i ss., no admet que la versió de
l'<<Ave gloriosa», que trobem a W2, sigui la més antiga. Ell creu que l'obra fou escrita de bones
a primeres ja com a motet, i que, per consegüent, a la versió de W 2, manca el tenor.
Pag. 273. - Aquests tenors així modernízats del motet xxvm i altres, cal compararlos amb el Tenor Alleluia del motet Ave magnífica Maria del n. 0 20 de la Worcester Mediaeval Harmony. Si comparem aquest amb la versió de l\1ontpeller, f. 392, que Coussemaker dóna
a L'Art Harmoniqtte, n. 0 xxr, veurem com els periodes de tenors allarguen i suprimeixen
pauses. Aquest cas no és igual al de Huelgas, pero per aixo no deixa de tenir-hi una certa
semblanc;a.
Pag. 292.- El tenor Salve sancta parens que trobem al motet XLVI, hom el pot veure
en cls motets dels n.s 14 i 15 de la Worcester Mediaeval Harmony, de Doro Hughes.
Pag. 295. - Per seguir l'evolucíó hístorica d'aquests canvis de veus que trobem en el
doble conductus del n. 134, en alguns motets i en altres peces de Huelgas, cal llegir ~Iüller
Blattau, Gründziige einer Geschichte der Fuge, pp. 3 i ss.
Pags. 324 i s. - A. Schering edita el Quis tibi, Christe, meritas, conductus a tres veus,
de \\'olfcnbüttel, Helmst. 1099, f. 40'-42, amb transcripció de Thea Kappner de Berlín, feta
amb el ritme modal. Handschin, ultra el Nemo sa1le a tres veus, de Florencia, f. 299', al
Bericht del Congres de Leipzig de 1925, p. 216, i diferents exemples del ~Is. d'Engelberg que
va donar al Schweizerischer ] ahrbuch fiir MW del 1928, més recenlment publica la primera
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estrofa del Redit etas aurea, a dues veus, de W1 i Flo, amb ritme binari, a la Beispielsammltmg
zz'r Musikgeschichte d'A. Einstein (Leipzig, I930), n. 0 6.
Pag. 336. -Linea rs. diu : "Chevalier I3077''; ha de dir : "Chevalier I3037·
Pags. 336, 34I, cte.- Sobre el fet que Huelgas dugui els motets v, xv, xxxm, XLV i
XLVIII, i diferents fragmcnts deis conductus XII (n. 0 ISI), xv (n. 0 IS4) i XVII (n. 0 IS6), amb
ritme binari, cal remarcar una vegada més que la cosa és molt important. Nosaltres, seguint
Huelgas, hem adoptat també el compas binari en diferents tropus i seqüencies, i hem vist coro
cantaven justament. Una notació semblant a alguns d'aquestes parts binaries de Huelgas i del
n. 0 I77 del matcix recull, la trobem al facsímil Salve sancta parens del n. 0 I4 de la Worcester
M ediaeval Harmony citada; és per aixo que nosaltres hauríem transcrit aquest motet de Worcester també amb ritme binari i potser algun fragment amb el ritme modal. Doro Hughes va
transcriure amb ritme binari el n. 72 de la seva coHecció i en altrcs peces que no transcriu
els assenyala també el ritme binari. És una llastima que a manca de facsimils no poguem
comparar la relació que serven cls fragments de \Vorcester amb les composicions citades de
Huelgas. L'angles \Y. Odington del s. xm, qui confessava que <<Longa autem apud priores organistas duo tantum habuit tempora, sic[ut] in metris; sed postea ad perfectionem ducitur, ut
sit trium temporum ad similitudincm beatissime trinitatis que est summa pcrfectio1> (Coussemaker, Scriptores r, 235, A. M. Michalitscke, Zeitschrift für MW, VIII, I03 ss. i Handschin IX, 320),
en altre lloc ja dóna a entendre que en el seu temps hom usava també del ritme binari.
(Cf. Coussemaker, ibídem, 245).
Pag. 337·- Per al conductus "Dum sigillum", vegi's encara Müller-Blattau l. e, p. 7,
l'exemple 3 de l'Anhang, .on reprodueix un fragment de la versió de Florencia.
Pag. 342.- Linea 23 diu: Wl, ff. I72-273'; ha de dir: wlt ff. I72-I73'·

fNDEX DE NOMS 1 DE MATRRIES 1

A solis orlu, planctus Karoli, 25.
ABAD 1 LASIERRA, l\1., IJ,

AMoR, Simó d ', mestre de
cantde Val~ncia (s. XIV),

I6o.
ABADAL, R. d', 169.
A becedaYium, 34J·
Abeliare, llibres litúrgics del
monestir d' (any 92J),
1J.
ABELLA, M., 160.
Abolició del cant mossarabic, 14 i SS.

ANDREAS, #Ítlteps cantemm de Mertola en 525,
ro.
ANFÓS Il, rei d'Aragó, J6.
ANFÓS III, rei d'Aragó, 358.
ANFós VI, rei de Castella,

Ad CaYmen populi flebile
ctmcti, planctus a la
mort del comte Borrell
33·
ADAM DE LA BASSÉE, 325.
ADAM DE ST. VICTOR, 153,
163, 1JI Í S., 1J4, 1S4,
194· 3J3·
ADAN, trobador gallee, JO.
ADLER, G., 26, J5 i s. i passim.
AGUIRRE, cardenal, 66, 94·
AIRARDUS VICILIACBNSIS,
63.
ALBAREDA, Dom A., 369.
ALBERrcus, archiepiscopus
Bitucirensis, 63.
ALBERTUS, magíster Parisiensis, 63.
Alcoba~. monestir del Cister, 109.
ALcuf, 36.
AL-FA.RXBi, filosof, 21 i s.
Alleluia piis edite laudibus,
himne mossan\bic amb
neumes, 14.
ALMANZOR, 42, 66.
Altenryf, monestir, 135·
AILVARUS CORDUBENSIS
(t vers S61), I I i s., 369.
ALvfTEZ. - Cf. PETRUS DE
CoMPOSTELA, 6g.
AMADOR DE LOS" Rtos, J.,
13, 23, 33. 42, 69, 164.
AMBROS, A. W., 184.

94·

ss.

ANFÓS VII, rei de Cast ella,
6J, JO, 359·
ANFÓS VIII, rei de Castella i de Leon, 34, 41,
4J i S., 51 i S., 326,
354. 360.
ANFÓs IX, rei de Leon, 4J·
- Música a veus al seu
palau, 4J·
ANFÓS X el Savi, rei de
Castella i de Leon, 38,
50 i ss., r68, 360.
ANFÓS X I , rei de Castella,
326, 354, 356, 35S i S.
Aniane, abadía d', 34J·
ANON~!US (CoUSSEMAKER,
Histcire), 344·
ANONYMUS I I (COUSSEMAKER, SC1'iptcyes, 1), 344·
ANONYMUS IV (C. S. 1), 92
i s., 103, 208, 33J, 343·
ANONYMUS VII (C. S. 1),
252.
Antealtares, monestir, 67.
AntifonaYium, 16.
A ntiphonale B aYcinonense
(s. xn), 15J·
ANTOLfN, G., SJ.
ANTONIO, N., J.
Apt, : Bibl. Capitula!' : Ms.,
roo, 361 i ss.
ARCO, R. del, 161, 3JI.
ARNALDUS DE MoNTE, monjo de Ripoll, (s. xrx),
6o i SS.
ARNAU DE VtLANOVA, 22 i S.
Ars nova, 320.

Ars nova a Catalunya, 94 i s.
ARTIGARUM, J., IJI.
Assís:
- Bibl. Comunale, .Ms. 695,
1J6, IS3.
ATo, episcopus Trecensis,
63 i s.
AUBRY, P., 1, 56, JI, J5,
93, 172, 210, 212, 246249, 252, 253. 259. 262
i SS., 26S Í SS., 2J4, 2JS,
280, 283, 2S4, 2SJ, 28S,
290, 298 i s., 301, 345•
i passim.
Autors catalans de fórmules litúrgiques visigotiques, 8 i s.
AvERROES, filoso!, 22.
AYRAs (ARIAs) NuÑEz, trobador gallee, JO.
AzAGRA, llliquel Ruiz, 25.
- COdex d'Azagra, II, 25.
- Cf. Madrid, B. N. Mss.
10029.
AZNAR, F., 44·
B.iiUMER, S., S.
BXuMKER, W., 154, 192.
B alada ( Ballade), 322, 361.
BALDUIGI D'ERCAVICA, bisbe (s. vn), 10.
BALLESTEROS, A., II, 1J,
44· 356.
BALUZIUS (BALUZE), E., 33·
Bamberg:
-Staatsbibliothek: codex m,
20, 25.
COdex IV 6, 93, 1So, 192,
220 i ss., 225 i ss., 234
Í S., 24S i S., 252 i S.,
255, 259 i SS. , 262 i SS.,
26g i s., 2J4, 2J7 i ss.,
2So, 2S3 i s., 2S6, 2SS,
29Q,299,301,305,326,
344·
i\Is. P VI 19 (Theol. 74),
123.

B ANNISTER, H . M ., 3, 10,
20, So, 9J, 99, 101, 12S,
154· 1JJ, 202, 225, 228,
286.
BARALLI, R., 2, 9J, 99·
BARBIRRI, F . A., 49, So,
159·
Barcelona:
- A rxiu de la Corona
d'AYag6:
Ripoll 42, 1S i ss.
Ripol199 (Miracula beati Jacobi), 6o i ss.
Ripoll 139. 90, 135·
Sant Cugat, cOdex 46,
150, 171.
- Biblioteca de Catalunya:
M. 40, 192.
M. S53, 95, 120.
M. 9II, 10S, II4, uS,
120, 132, 135. 150,
1JO, 1S1, 1S4, 1S9,
192, 195. I9J, 199·
340.
M. 946, 95·
M. II4J, 126, 132.
Mss. 619, IIS.
- Catedral:
~ntorale n.• 29, II 4,
uS, 120.
Consueta (s. >av), 160.
Lectionarium (s. XIV),
I6o.
- Convent dels Franciscans:
Code~ S . Geroasii (s. xm),
158.
- Museu Diocesa:
N.• J50, 135.
N. 0 IOSJ, 114, IIS, 120,
123, 126, 150.
Pulla S. XIV, S. S., 120.
- Orfe6 Catala:
l\1s. 1, 59, 76 i SS., JOS,
114, 120, 122, 124,
126 i SS., 161, ISO,

xS5.
Ms.

2,

95·

x. Cal advertir que, en citar les biblioteques, el nombre que segueix el fons respeetiu indica la signatura que
els correspon; les altres xifres porten a les planes. Els nombres impresos en negretes signifiquen les planes on es
tracta especialment deis respectius manuscrits.
Biblioteca de Catalunya

EL CODEX MUSICAL DE LAS HUELGAS
BARGE, l\1., II8, 123, 143,
184.
BARRAQUER, c.. 76.
BARTSCH, K., 154, 194·
Basso ostinat<>, 298.
BAUR, L .• 21.
BAYART, P .• 39. 324.
Beata viscera, conductus
simplex de Perotin. 328.
Beatt4S, instruments a les
miniatures deis, 40, 43
i ss.• 370.
BECK, J., 2, 140, 145, 172
i ss.• 247· 271. 354· 359.
366, 374·
BECKER, Ph. A., 326, 354·
BÉDIER, J.. 62.
BEER, R., 17 i S., 34, 86.
Bellelay, abadía, n6.
Benedicam1~

Stirps j esse,

motet el més primitiu,
2II.
BENET, sant, 366.
BERCEO, Gonzalo, 45·
BER:ENGUELA, emperadriu,
41.
BERENGUELA, infanta de
CasteJia, 354·
BERENGUELA, reina de Castt>lla, 51, 354·
BERENGUELA LóPEZ, abadessa, 358.
BERENGUER I, bisbe de
Compostela (s. xn), 6<).
Berlín:

-

Staatsbibl.:
Cod. germ. 190, 104.
Mus. ms. 40580, 104,
114. 117. 140·
z. 78. 153·
Berna:
- Stadtbibliolhek:
COdex 394, 25.
BERNARDUS, bisbe de Toledo (1o86-1124). 37. 49.
67.
BERNARDUS, canonge de
Compostela (s. xu), 67.
BERNAT, bisbe de Compostela (s. xn), 67.
BERNAT, cantor de Toledo
(SS. XI-XII), 67.
BERNAT n. comte de Besalú, 16<).
BERNOULU, E.. 154· 171.
Beromünster, monestir, 113,
II7•
Pret~s.

Besan~n:

-

Bibl. Episcopal:
N. 0 716, 225, 249 i SS.,

26o, 264. 279. 288,
344·
BnssnLER, H.. 2, 21, 95.
21 I Í S., 214, 222, 264,
268, 280, 289. 301, 341·
361.
Beurmer LiedeY, 323.
BBYSSAC, G. M .• 81, II8,
210, 263, 279, 3II, 324.
BLANC, P., 347 i S.

BLANCA, reina de Fran~ta.
51.
BLA.'<CA, reina de Portugal,
359·
BLA-'<CA DE NAVARRA, reina
de Castella, 354·
BLANCO, P .• 6<).
BLU~in, Cl., r2 i s. i passim;
308, 347·
Bobadilla, monestir de, 30.
BOETIUS, 18.
BoFARULL,· P., 33·
BoHIGAS, P .• 3·
Bologna:

-

Liceo Musicale:

Ms. 37. 264.
Q II, 176, 226, 284, 286.
BoNILLA SANMARTiN, A .•
21, 34 Í SS.
BONVIN, L., 171.
BORRELL, comte de Barcelona, 33·
Boulogne s./M.:

-

Bibl. Mtmicipale:

Ms. 148 (u9), 226, 255.
26<), 344·
BRAULI DE SARAGOSSA,
sant, 7 i s., 27.
BRAUX, J .. 312.
Breslau:

-

U?Jiversitatsbibliothek:
~ls. I,

n.o 446, 104.

Bf'eviarium

Carihagineme

(s. xn), 16o.
Bf'eviarium de La Seu d'Urgell, del 1487, t6o.
Bf'eviaf'ium de Segorb, del
1556, 16o.
Bf'evi.arium de Sevilla, del
1563, 160.
Breviarium de i'dtmca del
monjo Oliva de Ripoll,
19.
Breviarium ms. S. Cucuphatis, 157.
BRIZ, Pelai, 32.
Brussel·les:

-

Bibliothéqt{e royale:

II 2556, 346.
Burgos:

-

Parraquia de SantEsteve:
Prosari, s. s., 90 i s.,

roo, 120, 164, 192.
BUR.."<EY, Ch.• I.
BURRIEL, A. :.\!., 34 i S.

Caccia, 361.
CALIXTE II, papa, 62.
CALLAGHA..'<, R. 0', 82.
Cambrai:

-

Bibl. Municipale:
:\!s. 410 (386), 226, 264,

2 84, 344·
Cambridge:

-

Corpus Christi College:
Ms. 473, 97·

- jesus College: :\!s. t8, 257.
Univer. Libf'ary : Ms.
Ff r 17, 113, 144, 308,
311, 347· 372.

Add. 710, 113, 114, 116,
uS, r2o, 192, r85,
195·
Can~toners galaico-portuguesos, 70.
Cant roma a Catalunya, rs.
Cantatarium, s. XIII, 228.

Cantigas de SatJta MaYla,
J2, 51, 53 j SS., 168, 178,
313, 327.
- Miniatures de les, 44·
- l\Iodels musicals predecessors, 53 i ss.
Cantio, 308, 347·
Cantors de la catedral de
Compostela (ss. xi-xm),
67 i ss.
Can ts deis j ucus i sarrai'ns
peninsulars, 52 i s.
Cants francesos a Catalunya
(ss. xxv-xv), 201 i s.
CAPDEVILA, San~t, 370.
Cardeña, moncstir de, 20.
CARLEMANY, emperador,
planctus de, 25, 369.
Carmen, 3II.
Carmen de nubentibm, 28,
42·
Carmina Bttrana, 306, 313,
322, 326.
CASANOVA, C., 228.
CASIODOR, escriptor, 6, 21.
CASTRILLO, G., 33·
catedra de música a Salamanca i a Pal~ncia, 38,
52.
Cauda, 3II.
Cedit fl'igus hiemale, conductus de Ripoll, 54· 315.
CID el Campeado!', 16, 32.
CIPRIA, arxiprest de COrdova (f 8go), u.
CtROT, G., 39·
Citara, 43, 45·
CtXILA, bisbe de Toledo
(s. vm), 7. n, 17.
CLARK, Ch. u., 25, 31.
Clat~uls (de Perotin), 102,
2IO, 214 Í SS., 217, 220
i passim. ·
CLÉMENT, F., 145· 153· 192,
194·
CLIMENT V, papa, 52.
Cluny, monestir, 62.
CoDAX (CODAZ), Martín,
trobador gallee, 70.
Codex_ BuYanus, 256, 346,
354·
COdexs musicals bispanics
amb preces, 13 i s.
- de transició entre el cant
mossarabic i el roma, 23.
COLLBT, H., 49·
CoLOCCI-BRANCUTI, can~toner de, 70.
CoMPARETTI, D., 35·
Compostela, 15.

-

Cate.dral : Codex Calixtimts, 33, 59 Í SS., IOI,
Il3, 141, q6, 308, 324.

Compostela, La seva cultura eclesiastica i musical
(ss. xx-xm), 66 i ss.
CoNANTIUS, bisbe de Pal~ncia, 7·
Concilis:
- d'Alcala, del 1345, 94·
- de Braga, del 561, 10,
162.
- de Compostela, del 1056
Í 106o, 66.
- de Coyanza, del roso, 66.
- de Girona, del 517, 9·
- de Tarragona, delsr6, 9·
- III de Toledo, del 587,
lO, 29.
- IV de Toledo, del 633.
g, 162.
- de Trento, 120.

Conductus (Conduis, Conduit, Condutz), 72, 82,
305 i ss. i passim.
- simplices, 306 i passim.
- doble, 295, 3o6.
- de Las Huelgas, 325 i ss.
-

de Ripoll, 53 i ss.

Congaudeant catholici (primer conductas a tres
veus), 59 i s.
CoNSTANTf KoPRO~'IM, emperador, 40.
Contrafacta, 219 i s.
COrdova:
- Catedf'al :sigo. I (olim 72;
també 271). Homiliarium (s. x), 31.
Altre (?) cOdex visigotic,
24 Í S., 369.
COrdova, església de, r r i s.
CoUSSEMAKER, Ch. E. H.,
I, 19 Í S. Í passim, 348,
361.
Covarrubias, Infantado de,
164.
Credo (el primer amb música a veus), 362 i ss.
Crimina tollit, agnus tropat,
So.
CYonieot~

Isidori Pascensis,

11.
CUGAT, himne de sant, 9·
Cuixa, monestir de, 18.
CoRIEL, M., 358.
Cymbala, 45·
CHAILLOU DE PEsSTAIN,227,
270, 341.
Chamonnier d' Arras, 226.

Chamonnier Xoailles, 224,
283.

Chamonnier du Ro-i, 224,
226, 283.
Chamom franceses, 53·
Chanzones medievals, 46.
Chartres:

-

Bibl. Municipal:

130 (q8), 59. 97·
109, 97·
CHINDASVIXTHUS, reí deis
visigods, 26 i s.

1NDEX DE NOMS I DE MATeRIES
CHINDASVINTHUS, Planctus
de, 26.
CnRISPIANUS d'Urgell (s. x),
17.
DANIEL, H. A., 153·
DANJOU, J. L. F., 1, roo,
34S.
Dansa de la morl (text,
S. XI), 32.
Dansa f'eligiosa, 95·
Darmstadt:
-Lamlesbibl.: n. 5 3317,3471
i 3472, 225, 235, 260,
264, 26S, 2S2 Í SS.,
JOI.
N.• 2777. 346 i SS., 351,
353 i s.
DAVID, Dom L., ros.
DECHEVRENS, A., 171.
DELISLE, L., 299, 351.
DENIPLE, H., Sz, S4.

Dialogus Odonis, 98.

Discantistes hlsp1mics, 92 i s.

Discantus positio vulgam
(C. S. r), 2rS, 255, 26S,
JI6.

Disticon Filolemaicum, 27.
Douai:

-

Bibliotheqt<e Municipale:

90 (124), 176, 1S3 Í S.,
274· 374·
DREVES, G. M., 59. 72, 75·
212 i passim, 356, 30S.
DRINKWELDER, 0., 153·
DROARDUS, magíster Trecensis, 64.
Dum patn familias, himne
del Cali%tinus, 33·
Dum sigillum, conductus de
Pcrotin, 30S, 329, 337.
EGIDIUS DE MURINO, tcOric,
2IS.
EGIDIUS ZAMORENSIS. Cf. JOHANNES EGIOIUS,
x6S.
EGUREN, J. M. de, r6.
EINSTEIN, A., 374 (?).
EISERING, G., 96.
EuAs SALoMoms, tebric,
146.
ELIONOR D'ANGLATERRA,
reina de Castella i de
Leon, 354·
ELIONOR, infanta de Castella, 35S.
Engelberg:
- Stiftsbibl. : n.• 314, 103,
117, 129, 135 i s., 140,
JIO Í S.
ENRie I, comte de Champagne, 360.
ENRie JI, comte de Champagnc, 36o.
ENRIC II, rei d'Anglaterra,
J6o.
Epitafion Nicolao, del Códcx d'Azagra, 27.
ERICH DE FRIAUL, planctus

per la mort de (t 799),
25, 369.
ERLANGER, Baron R., 22.
ESCALONA, P., 17.
Escobac;:a, monestir, r68 i s.
Escola filosofica de Toledo,
2I.
Escola musical d'Avinyó,
J6I.
-de Cordova (s. IX), u is.
- de Ripoll (ss. x-x1), 17 i s.
- de Saragossa (s. vu), 7 i s.
- de Sevilla (ss. vt-vu), 6
i SS.
- de Toledo (s. vu), 7 i s.
Escorial:

Biblioteca del Monestir:
a-1-13, JO.
a-n-9, 13.
e. ij. 1, 370.
J -ll-9, 34·
L. III. 4· J6I.
L. JII. JO, I6I.
B. IJ. 1, 161
R. II. 7, 161.
L. m. 4, 161.
R. ij. 14, 6g,
J. b. 2, 53. 57·
T. j. b, 53·
T. j. 12, 87 i S.
Ms. n.• go6 (arabic), 22.
ESLAVA, H., 49.
Estampida, 266.
Estany, Santa Maria de 1',
Graduale-Tropar., s. xv,
s. s., 120.
ESTELLA, E., 50.
Estudis de Pal~ncia, Salamanca i Valladolid, 3S.
Et in terra, primera música
a vcus de 1', 100, 372.
EUGENI, sant, 7 i S., 12, 27.
EULALIA, himne de santa, 9·
EuLOGI, sant), u i s.
EXIMENIS, fra Francesc.
- Libre de les dones, 2oS.

FBRRER, Pere, 170 i S. Cf. PETRUS FERRERIUS.
FERRERES, J. B., 120, 160
i s.
FÉTIS, F. J., II5, 226, 280,
348.
FlCKER, R., 2, 64, 1 (;,
213, 314.
FlSCHER, L., 373·
FlTA, F., 33· 52, 59. 16S.
FLACIUS lLLYRICUS, 11!., S5
i S., 212, 239 i SS. pasSiro, 299, 346 i S., 353·
FLEISCHER, 0., 171.
Fleury, monestir, r8, 99·
FLEURY, A., 171.
FLORANES, R. de, JS.
Florilncia:

-

o

FARMER, H. G., 34 i s.
Fases deis motets, 2rS i ss.
FEIJÓO, B. G., 34 i S.
FELIP V, rei d'Espanya, Sr.
- Biblioteca, So, 159, 161.
FELIP AUGUST, rei de Fran~a, 36o.
FELIP DE VITRY, 227, 237·
Ftux, cscriptor (t 700), 7·
FBRNÁNDEZ-GUERRA, A.,
33. 59·
FÉROTIN, M., 5 i s., JO, 49·
FERRAN I, rei de Castella i
de Lcon, 66, 70.
FBRRAN II, rei de Leon,
34· 354. 356. 359 i s.
FERRAN III, rei de Castclla i Leon, 16, 51, 369.
FERRAN IV, rei de Castella, 35S.
FERR.EIRA, J. A., 10.
FERREIRO, J. A., 162.

Biblioteca Laurenziana:
pluteus 29, cOdex 1, 71,
s5 i s., 102, ll2, 121,
14S Í S., 207, 215 Í SS.,
220 i ss.• 223, 233 i s.,
239 Í S., 247 j SS., 252,
254. 256 i ss., 262, 264,
266 i S., 271,274 i S., 2S1,
2S6 i s., 290, 292 i s., 296,
299 Í S., 323, 330 i SS., 337
i SS., 342 Í S,, 346 i SS.,
351 i SS, 374·

-

Bibl. Nazionale: n, r,

212, 145. IS4, 212,
227, 2SO.
u, 1, 122, 1S4, 227, 2S8.
FLÓREZ, E., 12, 16, 357·

369.
Fórmules mossarabigues,
Jlur antiguitat, 6.
FoRTUN - GARCÉS, rei de
Pamplona, 29.
FRANCESCO LA!o!DINI, 216.
FRANco DE CoLoNIA, teOric.

-

Af's Cantus 111enSU1'abilis, 213, 216, 222, 242,

282, 286, 316 i ss., 339.
344·
FRBRE, W. H., 2, 97 i SS.,
105, 136, 246, 301, 325.
FRICTOSUS ( = FREITOSO),
miniaturista (s. xr), 66.
FuLBERT DE CHARTRES,
sant, 2S5, 294.
FuLBERTUS, episcopus karnotensis, 63 i s.
GAIBROIS DE BALLESTEROS, M., 51,
GARCIA, reí de Navarra, 41.
GARCIA VILLADA, Z., 20, JO.
GASPART, G., 20.
GAS'!OtiÉ, A., 2, J2, 38, 40,
97, 102, 132 i S., 154,
172, 192, 210, 216, 22J,
263, 295· 312, 324, 348,
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256, 266, 323.
Rawlinson Liturg. r 3,
182.
30151 = Add. A 44, 346,
348, 352 i SS.

-

COYpriS Christi College:
:\ts. 86, zz8.

-

."'.faddalen College : Ms.

-

New College: n. 0 362,
228 Í SS., 294·

100, 342.

PAETOW, J., 318.
PALEA (PALLA), trobador
gallee, 67, 70.
PALOMARES, F. X.. de S., 34·
París:
- Bibl. de l'AYsenal:
Ms. 135, II4, II6 i S.,
120, 128, 134· 136,
138, 184, 188, 192,
226, 264, 284, 288,
344·
Ms. 2631, 248.
Ms. 3517-18, 226, 243,
248, 252, 200, 264,
269, 283, 344·
Ms. 6361, 225, 252, 283,
286.
Ms. 8521, 145, 227, z8o,
282, 344·

-

Bibl. Mazarine:
:'lis. 307 (536), z6o.
Ms. 4II, 274.

-

Bibliothique Xationale:
lat. 705, 184.
lat. 778, 14, 117, 120,

126, 128, 150, 184,
192.
lat. 812, 242.
lat. 813, zo.
lat. 830, 195, 199.
lat. 840, 123, 184.
lat. 871, 123.
lat. 887, 150.
lat. 903, If4 i s., 123.
lat. 904, II7, J 45, 184,
192 i S., 195, 199.
lat. zo86, II7, 184, 199.
lat. no7, 120, 123, 184.
Jat. 1II8, 371.
lat. 1132, 184.
lat. II34, n4.
!aL II39, 60, IOO, II3 i S.,
124, 128, 141, 146,
178, 192, 199, 216 SS.,
314, 322, 340, 372.
lat. u54, 25, z6, 31.
lat. 1240, 26.
lat. 1309 (Breviar. Gerundense), 155, 199.
lat. 1339, 199, 340.
lat. 1343, 178 i ss., 204,
327, 374·
lat. 1351, 145.
lat. 3549, 60, 100, II4,
II7, 177, 192, 314,
322.
lat. 3639, 181 Í S., 182.
lat. 3719, 6o, too, II7,
124, 172, 178, 314,
322.
lat. 5132 (de Ripoll), 54,
86, 300, 315.
lat. 5247, 178, 204.
lat. 9430, II3.
lat. 9449, II4.
.
lat. 10580, II4, II6 i S.
lat. 105II, II4, II7.
lat. 11266, 226. 279, 288,
344·
lat. u632, 25.
lat. 12063, 129, 184.
lat. 13252, II4, n6, 340.
lat. 14452, 180.
lat. 15139 (a. St. Víctor
813). 71, 215, 221,
223, 233,244,247 i SS.,
252, 277·
lat. r6823, II4, r84.
lat. 17716, I17.
nouv. acq.lat.495 (Trop.
de Girona), 109, 114,
150, 158, 100, 170.
nouv. acq. lat. II77, 84,
128, 184.
nouv. acq. lat. 1235,
Il4.
nouv. acq. lat. 1871,
114, 184.
nouv. acq. lat. 2194 (de
Silos), II4, 120, 123,
184.
fry. 146, 227. 270, 324,
341.
fry. 844, 224, 226, 248,
274· 283, 286.

lNDEX DE NOMS I DE MATERIES
fry. S45· ZZ4, Z?I.
fry. S46, Z?I.
fry. S47· Z?J.
fry. 1530, Z39·
íry. 1533. Z39·
fry. 1536. Z39·
fry. ZI93. Z39·
fry. IZ615,ZZ4, Z41,Z43·
274. zS3, zS6.
fry. '20050 (a. St. Germain fry. 19S9), z66.
fry. zz9z8, Z39·
fry. z54oS, 32.
fry. z553z. Z39·
PEDRELL, F., 31, 3S, 49·
PELAGIUS, cantor de Compostela (s. xn), 67.
P.ELAGIUS, joglar gallee, 70.
PELAGIUS, ofici de sant, 13.
PELA! GoNzÁ.LEZ, cantor de
Santiago (s. xu), 67.
PELAr RATMÚNDIZ, bisbe de
Santiago (s. xn), 67.
PERE, infant de Castella,
359·
PERE I, rei de Castella, 359·
PERE I, rei de Portugal,
359·
PÉREZ, J. B., zs.
PÉREZ SEDANO, F., 49·
PÉREZ DE URBEL, J., 9, 14,
zS.
PEROTIN, PEROTINUS ;\[AGNUS, mestre de NotroDame, 102, zo6 i ss.,
Zl3 i SS., 217, Z90, 3o6
i s., 314 i s., 319, 3ZZ,
370.
Perugia:
- Bibl. Capitular: COd. 30,
1SS.
PETRUS, bisbe de Lleida
(ss. v-vr), S.
PETRus, copista de cod<'xs
(s. x1), 66.
PETRUS, diaca de Toledo
(s. VIII), II.
PETRUS COJ\IPOSTELANUS,
escriptor (s. xn), 69.

-

De consolati011e rationis,

69.
PETRUS DE CRUCE, tooric,
ZZI i s.
PETRUS F'ERRERIUS, monjo
compositor de St. Cugat
del Vall~ (t 1231), 170
i següent.
PETRUS GALBNSE, cantor
(s. xn), 67.
PETRUS i\!ARTIN, cantor de
Compostela (s . xm), 70.
PETRUS PlCAcRDUS, tooric.
-Mmica mensurabilis, Z4z.
PatLIPPUS DE GRí;v&, canciller de París, 174, zz4,
Z47· 313, 319, 322, 347·
351, 353 Í S.
PtcAUD, Aimeric, donador
d'un Calixtinus a Compostela, 6z.

PlERRE DE CoRBEIL, bisbe,
SI.
P!Pf, rei de Franya, 40.
PIRRO, A., 36.
Pius V, papa, rzo.
Planctus, zs i ss., 33 i ss.,
3Z6, 354 i SS.
Plica, la seva interpretació,
246 i passim.
Poblet, monestir, 170.
Poema del J.[io Cid, 45·
Poema de Aljrmso XI, 46.
FOTHIER, Doro J., 33, 105,
Il5 j S., IZO, 123, 153,
Z04·
PRADO, G., s. 10 i SS.,
15 Í SS., 30, 162.
Praga:
- Bibl. Universitat, Cod.
XIV H 27, 121.
Preces, 12, 23, 107, r6r.
Presser, 163.
PROFUTURUS, bisbc de Braga (s. vi), 162.
Propritml Missae, amb música a veus, 96 i ss.
Prosa (Seqü~ncia), 12, 152
i ss. passim.

Prosers (Prosaris):
-

a Catalunya (ss. x-XI),
163.
- a Castella, 162 i ss.
Proses deis cOdexs peninsulars, 152 i ss.
- als missals de Sevilla,
t66.
- de Huelgas, 164 i ss.
- servades amb música a
dues veus, 176 i ss. Cf. Seqüincia i Ritme.
PROTASI, bisbe de Tarragona (s. vn), S.
Psalterium, 16.
PSEUDO-AGUSTÍ, 31.
PsnuDo-ArusTOTIL, teoric,
226, 252, 264, 279, 280,
317, 373·
PsnuDo-LoNGINus, 371.
PUJOL, F., 3Z.
PUJOL, P., 17, 163.
PUYOL, J., 47·

Quadruplum, 216.
QUIRicus, bisbe de Barcelona (s. vn), 9.

Rabé, 46.
R.A.ILLARD, F., ros. 146,
324.
R.A.lMUNDUS, arquebisbe de
Toledo, 49 i s.
RAMON LULL.
- Ars canendi, 23.
RAMOS DE PAREJA, B.,
tooric, 38, 40.
R.AUGEL, :\1., 3Z.
R.A.YNAUD, G., 174· 212,
239. 250 i ss.• 266, 345·
RECESVJNTHUS, rei dels visigods, 26 i s.

RECIBERGA, muller del rei
Recesvinthus, planctus,
26.
Rejrains, 211 i s., 219, 221.
Refrawy, 143, 1S1, 1S7, 197.
RegtJum, tropus, 1o6, 109.
- amb música a veus, 103.
Reichenau, monC!;tir de, 18.
REINERS, A., 104 i S., 153,
155 j S., 184.
REtNERIUS, premicer de
Compostela (s. xu), 67.
REISS, G., 153·
Reminiscencies mossan\bigues,
- a Catalunya (ss. xx-xn),
15 i s.
- a la península (ss. xnxtv), r6, 23.
Repertori musical d'Avinyó
(S. XIV), 363.
Repertori deis tenors, 223.
Retrouenge, 3 72.
RrAÑo, J. F, 71, Sois.
RIBERA, J., 4 i S., 16, 18,
37• 42, 44• 53 Í SS., 305,
313 Í S.
RlCARD 1, rei cl'Anglatcrra,
36o.
RICHARD DE FOURNIVAL,
trobador, 271.
RtE~IANN, ll., Z, 3S. 115,
171, 308, 325.
RrPOLL, J., canonge de Vic,
roS.
Ripoll, monestir, 20, 38,
53 i SS., 6o j SS., 86, 99,
JOS, 169 i s., 315, 396·
- la seva escoJa de música
(s. x1), 17 i s. (s. xm),
53 i ss., etc.
Ritme amb modus mixte,
3Z7.
- binari en els conductus, 3z6, 3z8 i s.
- mensural de les proses
d'Adam de St. Víctor,
172 i ss.
- mensural de les proscs
anteriors a St. Víctor,
373·
Rftmica musical deis motets, 221 i ss.
Ritu del Cister, no admetia
les proses, 170.
Ritu toleda a Val~ncia, 16.
Rrus, J., 24.
RoBERT II, rei de Franya.
2S5.
ROBERTUS DE HANDLO, tcoric.
- Regr~lae (C. S. 1}, 264.
Roda. catedral, inventari de
llibres litúrgics (s. xn),
17.
RODERICUS TOLETANUS, 37,
48. - Cf. Xu.tÉNEZ DE

RADA.
RODRÍGUEZ LAPA, M., 67,
JoS, 162, 167 i s.

RoDRÍGUEZ LoPEZ, A., 35S.
RODRIGO, abat (s. XII), 67.
RODRIGO Il, arque bisbe de
Santiago, (s. xm), 52.
ROGATUS DE BAEZA, bisbe
(s. vu), ro.
RoGER BAcoN, 209.
ROJO, C., 5. 10, 15, 17, 30,
90, 133·
Roma:
- Angelica: 435, II4, II8.

-

Proettra deis Dominics:
67-S9, II4.

- J"Jibl. Vaticana: 2S54. 177.
Vatic. 30S7, 202.
Vatic. 4743. 1So, 1S7.
Ottob. Lat. 3025, 64,
101.
Palat. 965, 158.
Rcgina 586, 99·
Rcgina 592, 99·
Regina 1490, 226, 252.
R<'gina 1543. 2z5, 278.
Regina Z049, IIS, 120.
Regina 2052, u4, II8,
IZO.

Urbino 6o2, II4.
Roman de Fauvel, 227, 270,
324, 341.- Cf. B. X. de
París, fry. 156.
Rondeazt, 54, 57, zr9, 3z2.
Rtmdell, 147, 319.
R011dellus, 136, 142.
RoSEl\CTHAL, L.
- Catal. 121, n.• Sos. II7,
123.
Rot{l, 46.
ROTH, F. W. E., 346 i ss.,
351, 353·
Rotulus musical de Brussel·lcs, 2z7.
Rotut1delli, 313.
Rouen:
- Bibl. Munic. 277 (Y 50),
176.
RowBOTHAM, J. F., 34·
RUBIO, F., 49·
RUBIÓ, J., 3, S2.
RUBIÓ 1 LLUCH, A., 82.
RuoESINous I, bisbe de
Mondoñedo (s. IX}. 66.
RulZ (Rorz), Joan, arxi prest de Hita, 46, 354·
SABLAYROLLES, Dom i\'1., 5,
49, 6o i ss., 84, roS,
143·

Sacramentarium Gallicanum

13.
Sahagún, monestir. llibres
litúrgics (any 96o), 17.
St. Gall, monestir de, 1S.

-

Stijtsbibliothek:

~ls. 3S1, 25.
Ms. 3S3, S5, 332 i ss.
Ms. 546 (II4} H., II4,
II7, 189.
Ms. 1397, 311.
Saint- Germain -des - Pres,
monestir, x8.

EL CODEX MUSICAL DE LAS HUELGAS
St. ~fagloire, monestir, 99·
Saint Víctor de París, monestir, 167.
St. Zeno, monestir, 224.
SA!NTE-BEUVE, Dom R. de,
2Ss. 294·
SALINAS, F., 3s.
Salleri, 46.
SALVADOR, Liu{s, arxiduc,
32.
Salve, virgo, r~gia, conductus de Ripoll, 54 i s6.
SALVUS, abat d'Albelda
{t 963). 11 i s.
SAMSON, abat (f vers Sgo),
I r i s.
SAMUEL, cantor (f S62), 17.
S..\NCHEZ ALBORNOt, Cl., 43·
SANDOVAL, P. de, 15.
Sant Bcnet de Bagos, moncstir, 40 i s.
Sant Cugat del Valles, moncstir, 66, 170 i s.
Sant Florian, monestir, 167,
172.
Sant Jcronim de la Murtra,
monestir, 92.
Sant Joan de la Penya, monestir, 14 i s., xS, 20,
24, 3S, 99, J6g Í S, 371.
Sant Millan de la Cogolla,
monestir, 14 i s., xS, 20,
38. 66, 99. 16g.
Sant l\fiquel de CuLxa, monestir, 170.
Sant Pere de Camprodon,
monestir, x6g.
Sant Pere de Soto, o Casares, monestir, 4J·
Sant Salvador de Proma,
llibres litúrgics del monestir (any g6o), 17.
Sant Vicens d'Almerizo (da
Graña), mone:.tir, 66.
Sant Víctor de Marsella,
r6g.
Santa Clara d'Allariz (Gal!cia), monestir, 6g.
- prosari del monestir,
164.
Santa Maria d'Arlés, monestir, x6g.
Santa :\!aria de Cubieres,
abadía, r6g.
Santa Maria de l'Estany,
monestir. ns.
- Graduale-Trl>/)arittm (seglc xv), 115.
Santa :\[aria d'Obona, llibres litúrgics del monestir {any ¡So), 17.
Santa Maria la Real {= :\lonestir de les Huelgas),
IIO.
San tes Creu:>, monestir, 170.
Santiago de Compostela:
- Bibl. Universitat : Líber
Ferdinandi {s. XI), 66 i s.
- Bibl. Catedral : ClJde~
Calixtinus, 59 i ss.

SA.NxA, reina de Leon i Galfcia, 66.
SA.'<XO I, rei d'Astúries i
Leon, 17.
SANXO III, rei de Castella,
34• 326, 354• 359 Í S.
SANXO IV, rei de Castella
i de Leon, 39. so. 16S,
326, 354• 358 j S.
Saragossa:
- Universitat : Facultat ele
Dret, s. s., · COdex mossarabic (s. x). fragment,
24, 369.
SARMIENTO, P., J4·
Scala Dei, monestir de la
Cartoixa, 47. 58, ¡6, 91.
SCHELUDKO, D .• 313.
ScHERING, A., 370, J72 i ss.
SCHMELLER, A., 257, J46·
ScnNEIDER, :M.• J?O.
ScHNÜRER, G., 38.
ScHRADE, L., 370.
SCHUBIGER, A., II5, ISJ,
177, 192.
ScHU:IIA.'<N, 0., 257. 32J,
346. 348.
ScoTus, :\licbael, 21.
Seos:
- Bibl. Munic. : cOdex 46,
145·
Seqiilncia, 12 i s., J22. Cf. Prosa.
Seqüencies copiados amb
notació mensura!, 172
i següents.
- en els cOdexs mossarabics, 162.
SERRANO, L., abat, 13, 17,
38. 40 i s., 43· 47· !64.
SERRANO FATIGATI, E., 44·
Seu d'Urgell, La:
- Catedral : Consueta del
S. XIV, 160.
- Església de la Pietat:
s.s., Missale Mi~tum del
13S0, 161, 192 Í SS., 195·
Sevilla:
- Bibl. Colombina : Missale Hispalense,
Sign. BB Tab. qS, N 2
{82-4).
Sign. BB 149-2.
Sigo. BB 149-11.
Sign. BB 149-12.
Sigo. BB 149-1J (S4-I).
Sigo. BB 149-15 {S4-1).
Sign. BB 149-1S.
Sign. 149-19 (S4-1). Per
a tots, vegi's 155. 159,
166 i s .• 37J·
Missale Hispalense del
1507, 155, 159, r6¡.
Sign. 5-2-25 {teorics musicals), 29, 218.
Varios, tomo 4. J9·
- Catedral : Clmsutla del
1552, 100.
Sibil·la, el cant medieval,
JI i S.

SIGRRRDO, canonge de Compostela (s. xu), 62.
SIGL, ~[., I I 8.
SILO, rei d'Astúries (s. vm),
II.

Silos, monestir de Sto. Domingo de, 15, 20, 24, 49·
SJMONET, F. X., 17.
SOLALlNDE, A. G., 45·
Solesmcs, monestir, 3. 49,
152, ISs.
Solfeig a dues vcus, J66.
SORIANO-FUERTES, M.. 4·
34·
SPANKE, H., 2, 45, 54 i SS.,
62, 94 i s.. ros. l2S, 141,
155. 174. t¡S, 257. 266,
J12 i ss., 322 i s .• J5J·
SPERAINOEO, abat (f abans
del S56), u.
Spiritus et alme, tropus maria!, 100, t19 i SS., 372.
STAMMLRR, W., J2.
STElNHARD, E., 97·
STIMMING, A., 212, 239 i SS.
passim.
Stirps ]esse florigeram, Be·
nedicamus de S t. :Mattial {s. xu), en forma ele
motet, 217".
STRAETRN, E. van der. J3,
59·
Strassbourg:
- Bibl. Univers : 222 C 22,
264.
Stuttgart:
-Landesbibliotlrek: H. B. l.
Ascet. 95, Ss. IIJ i s.,
u¡, 129, 256, 313, 323,
J30.
SUCHIER, H., 25J·
SuNYOL, Dom G. M .• 5. 57.
94· ISS. ¡¡6.
TAFALL, S., 27, J3, 60.
TAMAYO, T .• 157·
Tara«;ona:
Catedral : s. s., JI.Iissale
Tif'assonense (!el r466,
195, J72 i S.
Ibídem, s. s, Missale
Tirasslmense del 147I,
194 i s .• J73·
Tarragona:
- COdex Veronensis, provinent de, S.
- A rxitt Episcopal: ~ls. 12,
91. 161, 203.
- Biblioteca Provitu:ial: cOdex n. 0 136 (Gradualt
S. XIII), 119.

Missale Elnensedelt51 t,
120.

Catedral, ,l[us~u Dioussa : Cantorals de Poblet
{S. XVII), ng.
Tavara, monestir de, 20.
T!>JADA l RAMIRO, J .. ¡,
9 i S., 15, 29, 52 i S.,
66, 94·
-

Tenor, 214, 2r6, 232 i ss.•
pa.ssim; 374·
- acompanyat, 219.
- organal, 100, 141, 151,
217.
Tmura {=Tenor), 74. 236,
275. J44·
TeOrics musicals hisp¡1Dics,
19 i SS.
Text deis motets antics,
222.
TIRS, sant, II.
Toledo:
- Catedral, Biblioteca:
COelex 35.10, 4S, roS,
114, n8, 155, 157.
192 i s.
COdex J9·J· 2J.
COdex 44 .1, 48.
Codex 44.2, 4S.
- Catedral, 9 i s., 1J, 20.
Codexs neumatics, 15.
Inventaris deis COdexs,
49·
Música medieval, 49 i ss.
Scriptorium, 48.
- Biblioteca Provincial, cOdex miscelani visigotic
(s. XI), 32.
Tolosa:
- Catedral: Sign. Si 9, 120.
Sign. gS, rS2.
Tortosa:
- Catedral : C. 97, S4 i ss.
213.
c. IJJ, s4. ISO.
C. 135, S2 i SS., 103,
1oS, 114, 118, 120,
126, 129 i SS., IJ6,
139, 150, 155, 161,
x¡o, 1So i s., t8J i s.,
193. 197 i ss.• J52.
Tournai:
- Catedral : fons Voisin,
n. 0 IV, lOO, 361 Í SS.
Tours:
- Bibl. Municip. : n. 0 927,
313, 351.
TRAGGIA, J., 160.
TRAUBE, L., II i S., 25, 27.
TRENO, J., 27, J3, 60.
Trier:
- Stadtbibl. : Ms. 322 {426),
1994· 294·
Triple novell del motet antic, 221 i ss.
Triplum, 216 i passim.
Troper, 163.
Trl>/)erium (Troparium), So.
Trl>/)i Antiplwnales, ro6.
Trl>/)i Graduales, xo6.
Tropus, la seva practica a
Espanya, xo6 i ss.
Trouveres, 54·
TuoTILo, monjo, ns.
Turfn:

-Reale Bibl., Mss. Vari 42,
220 Í S., 226, 270, 294,
JOS, 326.
TURPfN, arquebisbe, 62.

!NDEX DE NOMS I DE MATtRIES
URRACA, reina de Leon, 41.
URRACA ALFONSO, abadessa
35S.
URSI'RUNG, o .. 32, 94· 135·
195· 240, 34S.
Valencia:

-

Catedl'al:

sign. 90 (91}, rS9.
sign. 91 (92}, 161, 1S9.
sign. n2, 161.
81'eviarium, ms. del r 46o,
16o.
Consueta del s. xv, r6o.
Setmana Santa del 1S33.
160.
VALMAR, marques de, s6iss.
V AT.OIS, J. de, 373·
Vall d'Aran:
- GYaduale (ss. XI-xu} avui
a Barcelona, biblioteca
privada, 14.
Valldonzella, Cfster de, r7o.
VALLEJO, canonge de Toledo, 3S, 40 i s., 4S i ss.,
94·
VALLS TABERNER, F., JO.
VENANTIUS FORTUNATUS,
2S.
Vet'beta, 107, 16o, 371.

Versi de domna Leodegundia
1'egi11a, 29 i ss.
Versus ad puel'os, del roS2,
42.

Versus Pauli Apostoli, del

Virga de Iesse prodiit, prosa

oodcx d'Azagra, 25.
Versus Vincentii, del codex
d'Azagra, 25 i ss.
Vic:
- Catedl'al : oodex XXXI,
lOS, 143, ISO, IS5, 161.
COdex e, 157.
COdex CVI, 157·
COdex cxx, roS, 114,
143, rso, 15S. 161,
192.
COdex cxvu, 1S7·
Consueta (s. xm}, 16o.
Constteta (s. xv), r6o.
- Museu Episcopal, nombre 4163, us.
VIDAL DE BLANES, bisbe de
VaUmcia (s. xxv}, 93·
VrGILIUS, papa, 162.
Vihtula de péndola, 46.
VILLANUEVA, P., 76, ro6,
I 20, 159 i SS.
VILLETARD, H., ros, 123,
145. 172, 262, 324.
VINCENTIUS, de COrdova
(S. IX}, I l.
VroLANT, sor, cosina del reí
Martí, 207 i s.
VIOLANT o' ARAGÓ, casada
amb Anfós el Savi, so.
Vil'elai, 54 i SS., 219, 315,
322.
Virolai, 143.

de Gil de yamora, 39.
VrRGILIUS CoRDUBENsrs:
- Philosopllia, 34 i ss.
WAGNER, P., r, 5 i s., S, IO,
rJ, 24, 36, 39, 49, 6o, Sr,
90, 97, 99, 104 i s., liS,
nS, 121, 123, 13s. 146,
155. 173· 192, 332.
\VALTER ÜDINGTON, teOric:

-

De speculatione musice,

2S4, 319. 375·
WEALE, W., So, ISJ, ISS.
1SS, 193 i ss., 197, 200
i següents.
vvm)tANN, B.. 1s4 , 192.
Wincliester Tl'oper, 97 i s.,
IIJ, II6 i S.
WlNTERFELD, P. von, 155.
WOLF, J., 2, 3S, 40, 104,
liS, 140, 145· 210, 248.
261, 320, 35t.
Wolfentbüttel:

-

Herzog- August- Bibl.:
N.o 677, olim Helmstad.
6zS, 71, 74. So, 85 i s.,
100, 102, 113, 116 i s.,
r21 i S., 136, 148 i S.,
176, 183 192, 207, 215
i ss., 221, 223 i s., 239 is.,
256 Í S., 258, 271, 275,
290, 292, 309 i S., 313,
323, 327, 330 i SS., 339,
342 i S., 351, 374·

Wo1fentbüttel:
- Wolfentbüttel 1206, olim
Heltnstad. 1099, 71, Ss
i s., 102, 121, r48 i s.,
183, 207, 215 i SS.,
219 i SS., 223, 233 i SS.,
239 Í SS., 248 i S., 2S4•
256 i SS., 26o, 264, 273
i SS., 277, 281, 283,
286 i s., 290, 292, 296,
303 i S. 323, 330 i SS ,
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