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EL l\IONESTIR DE LAS HUELGAS 1 

El monestir de Las Huelgas2 fou fundat pcr Anfós VIII de Castella i la 
seva muller Elionor, filla d'Enric II d' Anglatcrra. Comen<;at el n8o, el n87 
encara perduraven les obres. Esta situat a un quilometre de Burgos. Degut a 
les aigües del riu Arlanzon, posseeix hortes amples i frondoses. El monestir de 
les Huelgas i el de Huerta s'assemblen; s'explica bé si atenem que Martín, abat 
de Huerta, fou qui va suggerir els plans per a la construcció de Huelgas inter
pretant el desig i la idea dels reis Anfós VIII i Elionor d' Anglaterra. Hom ha 
afirmat que en ellloc del monestir primer hi havia un palau reial on Anfós VIII 
venia per cercar repos a temporades donarles; d'ací vindria el nom H'ttelgas. 
Altres, potser amb més fonament, defensen que tal nom prové deis prats 
frondosos d'aquelles rodalies on els pagesos de Burgos duien a pasturar llurs 
ramats. Cal recordar encara, que antigament el mot H'uelgas significava també 
els prats mateixos que es troben a la ribera del riu Arlanzon. Aquest nom 
servicia després per a significar el mateix monestir. La primera vegada que 
surt el nom Olgas, és un privilegi del rei Anfós VIII, del 1209 (cf. L. Serrano 
Fuentes para la Historia de Castilla, I, p. 268), i en les Cantigas de Santa 
Maria, Escorial J. b. 2. n.' 122, 303 i 361. Encara la del n.o 221 es refereix 
a Oña, i parla com Anfós VIII i Dona Elionor edificaven !'Hospital del Rey 
i Las Huelgas. (Vegi's Cantigas de Santa Maria de Don Alfonso el Sabio, 
editades pel Marqués de Valmar (Madrid, r88g), 1-11.) 

Encara no finides les obres del monestir, Anfós VIII va consultar el 
bisbc Martín de Sigüen<;a, primerament abat de Huerta, per la comunitat que 
podría portar-hi. El bisbc ~fartín va aconsellar que fos cedit a les monges de 
Tulebras, famós moncstir del Cister de Navarra. El gener de n87 les monges 
de Tulebras de segur haurien ja fundat les Huelgas, almenys ho demostra així 
la butlla de Climent III, de primer de gener de l'any susdit, dirigida a la pri-

I. Extractem d'A. RooR.fcUEZ LóPEZ, El 
Rtal Monasterio de las Huelgas de Bu1'gos y el 
Hospital fkl Rey (Burgos. 1907). I-n. 

2. Escrivim Las Huelgas i no las Huelgas 

com s'cscriu generalment a Cac;tella, o bé les 
Huelgas com tocaría de dir a Catalunya, per tal 
que l'ass~;uyalament del mollestir castellA r~:sti 
semprc SCilSé coufusious. 
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mera abadessa Dona Miso]. En un document de x.r de juny de rr87, An
fós VIII confessa que les obres no són finides, i mana que el monestir sigui 
conegut amb el nom de Santa J11aria la Real. Es per aixo que al segle XIII, 

per a citar el monestir de les Huelgas, bom deia simplcmcnt Sancta ~Waria la 
Real ele la cibdat de Castiella. 

Cal que tinguem present la florida del Cister arreu de la nostra penín
sula. Amb la decadencia deis monjos cluniacencs a la nostra terra, es dona 
motiu a la florida deis monjos blancs del Cistell. Manca pcr fer l'estudi de la 
cultura musical i literaria dels monjos del Cistcll a Catalunya, Castella i Portu
gal. Qnan hom es proposi fer aquest estudi, calclra qtt<.', u1tra els codexs mu
sicals cistcrciencs que citem al volum I, pagines ng, r67 i s. i 170, etc., no oblidi 
un coclcx del segle XIII que serven les Bernardcs de Palencia, el Graduale del 
segle XIV servat a Soria, l'Himnari del segle xrv de l'csglésia monacal de Sant 
Climcnt de Toledo i altres cantorals allí servats, com també els manuscrits de 
cant del Cister de l'església de Sant Domingo de Silos de la rnateixa ciutat 
de Toledo i tants d'altres que de segur aniran eixint arreu de la peninsula. 

Anfós VIII féu de H~elgas el panteó de la farnília reial de Castella; per 
tal, dones, de tenir un monestir digne, no Ya planyer mitjans de cap mena. 
D'acord amb l'esmentat Martín, bisbe de Sigüen~, dcrnana al Capítol general 
del Cister, que volgués fer de Huelgas la casa matriu de les Bernardes de Cas
tella-Leon. No cal dir com per donar gust al rei Anfós, el susdit Capítol així 
ho acordava. El setembre de n87 es Ya tenir ja el primer capítol de les Ber
nardes a les Huelgas; tret de poques excepcions, totcs les cases de Castella i 
Leon enviaren delegacions. Foren presidides per l'abadessa de les Huelgas. 
En rrgg fou finida tota lluita entre els monestirs que s'havien tingut per pos
tergats per la distinció donada al jove monestir de Huelgas - corn per exem
plc el de Tulebras i les seves filials -, i Huelgas esdcvingué clefinitivament el 
centre de les bernardes castellanes. 

Per heure clarícia d'aquell monestir, recordem de passada, que després de 
la derrota d' Anfós VIII pels moros en la batalla d' Alarcon (ngs). aquest mo
narca funda !'Hospital del Rey pera malalts pobres, peregrins anants o vinents 
de Santiago de Compostela, etc., tocant al monestir de Las Huelgas. L'any 1209 

era ja construit. L'abadessa de Huelgas hi tenia la jurisdicció plena. Per 
servir-lo, hi posaren religiosos - anornenats Freyres - en nombre de dotze, 
i. a més, un Comendador, subjectes a l'abadessa, els quals professaYen vots 
davant d'elJa. Ultra aquests, encara vuit Freyras, set capellans i un sagrista. 

El desig del fundador que havia pretes que Huelgas fos el panteó reial 
de Castella, no triga gaire a ésser un fet. El seu fill Ferran, l'hereu del regne, 
moría !'octubre de I2II i fou enterrat a Huelgas; l'enterrament fou solem
níssim, i les funeralies, edificants en extrem; Don Rodrigo, el gran capitel de 
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les "NaYas, hi celebra l'ofici. Anfós ·vrn, mort a 6 d'octubre del 1214, i la 
reina Elionor, qui moria vint-i-cinc dies més tard, hi rebicn també sepultura. 
L'infant Enrie, en morir el seu pare, sois tenia onze anys, i, l'any 1217, quan 
just en tenia catorze, va morir d'accident; les seves despulles rebien sepultura 
prop de la deis seus pares i germa. Beatriu de Suabia, primera muller de 
Ferran III el Sant, en morir, l'any 1235, fou també enterrada a Huelgas; allí va 
restar fins que Anfós el Savi, havent enterrat el seu pare Fcrran III no a les 
Huelgas, sinó a Sevilla, volgué després traslladar-hi la seva mare, la susdita 
Beatriu de Suñbia. Elionor, filia d'Anfós VIII, casada amb Jaume I d'Aragó 
l'any 1221, casament que es va anuHar el 1229, es va retirar a les Huelgas; 
va morir alli l'any 1244, i fou enterrada a la nau de sant Joan evangelista. La 
reina Dona Bcrcnguela, casada amb Anfós IX de Leon i marc de Ferran III, 
s'havia rctirat a les Huelgas el 1244. i havent mort a. 8 de novembre de 1246, 
hi rebia sepultura. L'infant Ferran de la Cerda, primogenit d' Anfós el Savi, 
morí l'agost de 1275, 1 també fou sepultat a Huelgas. Mort Fcrran IV, queda 
el seu fill Anfós XI, petit d'any i mig, sots la tutoria del seu oncle l'infant 
Pere. Aqucst, com el seu germa Joan, morí en l'expedició contra deis 
moros de Granada, el 1319, i fou dut a enterrar a les Huelgas. La infanta 
Elionor, germana del rei Anfós XI de Castella, educada a la cort d'Aragó en 
temps de Jaume II, qui volgué casar-la amb el seu fill Jaume, el príncep hereu, 
més tard casada amb Anfós III d'Aragó, vidu de Teresa d'Enten~. fou assas
sinada pcl seu nebot Pcre I el Cruel de Castella, i enterrada a les Huelgas. 
I així podrícm continuar descrivint el bell rengle d'cnterraments reíais dins 
aquell temple, en el qual, més tard, els infants forcn enterrats a la nau de 
santa Catarina, i les infantes a la nau de sant Joan Evangelista. 

El temple de les Huelgas fou sovint enaltit amb testes de coronació de 
reis, d'armamcnt de cavallers, i de tota llei de festes d'alegria. Seríem cansa
dors si volguéssim descriure aquelles solemnitats on els cants i les músiques 
hi serien brillants com en la millor cort d'Europa. Ferran III, el Sant, es va 
armar cavaller en aquell temple de Huelgas, a 30 de novembre de 1219. La 
festa hi fou magnífica, i als tres dies se celebraven les sevcs bodes amb Beatriu 
de Suabia, filia del rei Felip, a la veDa catedral de Burgos. L'any 125-f. Eduard, 
fill d'Enric III d'Anglaterra, fou armat cavaller dins aquella església de Huel
gas, per ma d'Anfós el Savi, i tot seguit se celebrava allí matcix el seu casa
ment amb la infanta Dona Elionor, germana del rei Savi, i filia de Ferran III. 
L'infant Ferran de la Cerda, primogenit del reí Savi, es va casar amb Dona 
Blanca, filla scgona de sant Lluís, rei de Fran~, i de Margarida de Pro
ven~. Burgos s'omplia de gents de reial nissaga, i els músics millors de les 
corts de Fran~ i d'Espanya hi venien per festejar els dies memorables. No 
es veu dar si el casament i la cerimonia d'armar cavallers cls seus germans 
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Joan i Pere seria a la mateixa ciutat de Burgos o bé a les Huelgas; certament, 
pero, Huelgas hi va participar en grossa escala. Ni cal dir com seria la festa 
de la coronació d' Anfós XI i d'armar cavallers a les Huelgas que la cronica 
descriu amb tant d'entusiasme. Quan Pere I el Cruel deixa d'ésser reí en 
el castell de Montiel, el seu germanastre Enrie II de Castella, fill natural d' An
fós XI, casat amb Dona Elionor de Guzman, es corona a les Huelgas, i les 
festes per manament reial foren vistoses a desdir. Joan 1 de Castella, suc
cessor del seu pare Enrie II, l'any 1379 es va coronar a les Huelgas, juntament 
amb la reina Elionor, filia de Pere III el de les Cerimonies; per desig del reí, 
les festes foren grans, com les de nom perdurable fetes a honor del seu avi 
Anfós XI. 

Les monges del Cistell, a Huelgas, des del comen<_;ament foren sempre 
triades d'entre la noblesa de Castella. Veurem tot seguit com durant els 
segles XIII-XIV fou quasi honorat per la presencia d'alguna infanta o regina 
enviudada que venien allí per a fer-hi vida més santa. Tot aixo vol dir que, 
ultra la dotació rica que féu Anfos VIII en la fundació del monestir, el patri
moni i les rendes d'aquell cenobi amb el temps varen esdevenir fabulases. 
Els reís continuaren sempre enriquint-lo, les infantes hi aportaven llurs dots, 
la gent ennoblida hi abocava sovint el seu patrimoni. Es dar que tanta de 
riquesa fou sempre per aquelles monges un niu d'inquietuds i un esquer de 
vida ampla, no sempre prou adient amb l'ideal de sant Bernat. Pel fet de 
la música cal no oblidar que les bernardes no servaven clausura; aquesta no 
vingué fins després del concili tridentí. Si el nostre Eiximenis tan sovint 
blasma de les dames del reialme d'Aragó per les músiques no sempre santes 
- generalment can~ons franceses - que sovint caJ.J.ten en les reunions fami
liars, pensem també que el monestir de les Huelgas. pagaría el seu tribut a 
la música de moda a les cases senyoríals de Castella i de Lleó. 

Durant els últíms anys del regnat de l'abadessa Dona Sancha Garcia 
-la més íHustre de tates les abadesses de Huelgas-, marta el 1230, havien 
entrat per monges dues infantes, de nom Constan<_;a; l'una era filla d' An
fós VIII, la qual morí el 1243, i l'altra de Dona Berenguela, casada amb 
Anfós IX de Leon, marta el 1242. La primera d'aquestes dues fou i és cone
guda encara amb el nom de santa. La infanta Dona Berenguela, filia de Fer
ran III i de Beatriu, l'any 1241, potser d'edat de deu o onze anys- marta el 
rz88 -,es féu monja de Huelgas i hom la va batejar amb el nom de la <<vir
gen consagrada>>. La Crónica General diu que els seus pares la <anetieron vir- ' 
gen en el monasterio de las Huelgas de Burgos, et consagraronla y a Dios>> 
(Primera Crónica General, edició Menendez Pidal, I, cap. ro36, pagina 720). 
A 3 de maig de 1257, a proposta d'aquesta infanta Dona Berenguela, la comu
nitat de les Huelgas acorda en capítol, que el nombre de monges de vel no 
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pugés ni baixé~ d'un centenar, i que elles fossin (lfijas dalgo»: que només excep
cionalmcnt pogucssin passar del nombre fixat. l per tal que el nombre fos 
constant, varen acordar admctre <<cuarenta niñas fijas dalgo, et si finaren algu
nas dest~ cirnto dueñas que avemos dicho, que tomen de las cuarenta niñas 
sobredichas o metan en so logar de aquellas que finaren>>. Amb cent mongcs 
,·ingudcs de cases iHustrcs que cantessin matí i tarda t'n aquell cor de Huel
gas, si en serien de belles les funcions del culte cisterciense de les Huelgas! Les 
Freyras pcl scrvci de la casa havien d'ésscr quaranta. Amb quaranta nenes 
bcn educarles, és bonic d'imaginar com podrien alternar els cants de veus 
blanques pcr solcmnii.zar les frstes cabdals de l'any litúrgic. 

Hom troba també monja de les Huelgas la infanta Dona Blanca, filla 
de l'infant Pere i néta d' Anfós el Savi, morta vers el 1275. També una filla 
natural del rci Savi, de nom Constan<;a, que va morir a 22 d'agost del 1280. 
Davant aquests fets, no és estrany que Anfós X es complagués a dedicar 
tres de les Cantigues de Santa Maria al moncstir de les Olgas. A 9 de desem
bre de r286 viu en aquest monestir, pcr a educar-se, la infanta Isabel, filia 
primogcnita de Sanxo IV, de quatre anys; és aquella que l'havien promes amb 
Jaume TI d'Aragó l'any r2gr, i que el 1310 e::. va casar amb el duc Joan de 
Brctanya. Vcrs 1285 va entrar de religiosa. la infanta I~abcl, filia de l'infant 
Anfós de 'i\folina, la qual morí joveneta l'any 1292. Cal recordar que les infan
tes, en un cas de trobar-s'hi com a monges o bé coro a rctirades, regentaYen 
semprc el scnyoriu de les Huelgas; mai, pero. per ordrc general no esdevenien 
abadesscs; el rcgim intern, dones, de la casa, estava scmpre sots el comana
mcnt de l'abad<':;sa; el regim de propietat i de relació exterior era sempre codi
rigit pcr les infantes alhora amb l'abadessa. Pcr la fundació que hi féu l'any 
1313, fou celebre pcr a les Huelgas, la infanta Dona Blanca, filla d' Anfós III 
ele Portugal i de Dona Beatrit~, filla d'Anfós el Savi, la qua] va morir a 12 dies 
del mes d'abril del I32I. També hi trobem Dona Blanca, filla de l'infant Pere, 
el tutor d'Anfós XI, que morí a Granada l'any 1319, i del qual hem parlat 
suara. A l'abril de 1294 hi havia entrat també Dona Blanca, neboda de 
Sanxo IV. Just morta aquesta Dona Blanca, hi va entrar Dona Elionor, 
germana d' Anfós XI. la qual, el febrer del 1328, dei.xa les Huelgas per a 
casar-se amb Anfó.:; III d' Aragó. Feia poc que ella havia deixat el senyoriu 
de les Huelgas, que tot seguit hi entrava la infanta Dona Maria, filla de 
Jaume II d' Aragó, vídua de l'infant Pere, mort a la vega de Granada, tan 
bon punt fou casada la c;.·,·a filia Blanca amb Pere de Portugal. L'any 1335 
la susdita Dona Elionor, ja vídua, prengué de bell nou el ::;enyoriu de les 
Huelgas, si bé ja no s'hi trobava a finals del 1336. Des d'aquesta epoca fins 
a mitjans del segle XVI que hi vingué 1\Iaria d' Aragó, ja no va exercir el 
senyoriu de les Huelgas cap altra infanta. 

ütblio~a de Calaluoya 
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La comunitat de les Huelgas, constituida, com hem vist, per un cen
tenar de monges de cor de les cases més il-lustrcs de Castella, amb les qua
ran ta nenes que s'hi educa Yen, amb l'alteman<;a de gent ennoblida com teuien, 
per for<;a bavia d'ésser un fogar de música bona. En aquell temple hom no 
escatimava mica, per tal que el culte hi íos un deis més esplendents d'entre 
els de les cases de religioses de la península. Cal recordar que, ultra els cants 
de veus blanques, sovint s'hi oien les veus dels clergues inscrits al culte d'aquella 
catedral. Segons les constitucions antigues del capítol de les monges, H11elgas 
tenia vuit bencficis per a capellans que cuidessin de les cerimonies i del culte 
d'aquell temple; el desembre de 1228, hom n'hi fundava un altre, i esdevenien 
ja nou. Ultra aquests nou beneficis, l'any I3I3, la infanta Dona Blanca, 
filia d' Anfós III de Portugal, va fundar altrcs vuit beneficis, per tal que 
rliguessin misses per a la seva anima i ajudessin en el cant i en els oficis de 
la catedral de les Huelgas. <<lVIando que aya en el monasterio dicho siempre 
ocho capellanes mios que ponga y la abbadesa ..... Et qucstos dichos capella
nes que digan cadal dia misas en el monasterio por mi alma en esta guisa : el 
uno de la Trinidad, el oho de Sancta Maria, el otro de Fidelittm Deus, e los 
otros cinco de requietn especialmente por mi ..... Et estos dichos capellanes 
ayuden en procesiones et misas et en los otros oficios asi como los otros ele
riges del monasterio et sean perpetuos ..... Et cada uno de estos dichos cape
llanes acabada su misa cadal dia salgan para la mi sepultura e diga un res
ponso con su colecta. Et de si salga al cimenlerio a un logar con agua ben
dita et diga un responso con su colecta por todos los finados.>> Encara, entre 
la infinitat de Uegats que fa, <<Ütrosi mando que den cadanno a los conventos 
de Burgos ... , a los de San Agostín doscientos mrs. et vengan cadanno al mio 
aniversario fasta al monasterio de las Huelgas, asi como suelen venir a los 
aniversarios de los reyes e de las infantas>>. 

No ens és possible de seguir en detall el cultc religiós que mantenien 
aquelles monges en llur església. En les nostres recerques hem trobat notes 
infinites quant al culte en general, que no és del cas apuntar ara; en canvi, 
hem cstat poc afortunats en la troballa ele notes adients a la mateixa música 
durant els segles XIII-XIV. Avui per avui, és prematur el poder donar unes 
notes sobre la historia musical de les Huelgas duran t aquells segles; el cOdex 
polifonic servat és prou significatiu, i esperem que donara motiu a que hom 
esbrini d'una vegada en que consistiría l'escola musical tan gloriosa de les 
Huelgas. Cercant for<;a en aquell arxiu, prou eixirien dades precioses; pero 
fins ara no ens ha estat possible gastar-hi més hores. Tinguem només pre
sent que fins fa pocs anys, quan encara hi residien el bell rengle de benefi
ciats, s'hi servava el costum immemorial d'alternar el cor de monges amb 
el cor de la clerecia, en diades les més assenyalades; és per aixo que, ultra 
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un orgue pera les mongcs, s'hi serva encara l'altre per als capellans extra de la 
clausura. Aquest fet, que podia prestar-se a tants d'abusos contra la litúrgia, 
no dcixa de tenir gracia, i és de for~ preu per donar-nos idea de les cxecu
cions musicals dins aquell temple. 

De com aquelles monges es preocupaven del bon cant, recordem, només, 
que des dels primer!) temps del monestir tcnien una cantora, la qual cuidava 
del bon regiment dels cants de la comunitat. L'ofici de cantora tenia per 
elles una importancia gran, i per aixo feien que en aquell monestir, després 
de la Priora, vingués en importancia l'ofici de cantora. Del~ noms de les 
monges que en els documents surten com a cantores, hem pogut trobar fins 
ara : Sancha Garcia, la qnal el mes de novcmbrc de r204 fou elegida abadcssa; 
Maria Garcia, el 1240; Maria Arias, el juny de 1247; Agnes Gonzalcz, a 5 de 
man; de 1262; Maria Guillén i Urraca Garcia, que signen coma rantores en un 
document del 6 de maig de 1296, i Joana Sanchrz de Porella, el juny de 1343. 

No hem pogut identificar el Joan Rodrigues, copista, o almenys cor
rector de moltes peces del cooex de les Huelga-... _\quest nom surt arreu en 
cls documcnts rastcllans de la primera meitat del scgle XIV. Així trobem 
que un tal Joan Rodrigues, que servia la infanta Isabel, filia de Sancho IV, 
surt en un document de setembre de 1308 : <<Yo Johan Rodríguez la fiz escri
vir por mandato de la InfantJ>, per no citar-ne més que un. Potser no és cap 
temeritat !'afirmar que aquest Joan Rodúgues del manuscrit seria un deis 
dissct clergues bcneficiats d'aquell temple al primer quart del segle XIV. Pot
ser no seria difícil d'aclarir la seva personalitat, si podíem heure la llista de 
noms deis clergues inscrits a les Huelgas aqucll temps. 

De tot aixo que acabem de dir sobre !'historial de les Huelgas en els 
scgles XIII-XIV, ja es compren que, avui per avui, és arriscat el donar clarícia 
bona sobre la historia musical de les Huelgas; el codex polifonic que avui pu
bliqnem, pero, és bcn significatiu. Com direm tot scguit, aquest codex demos
tra que no fou el primer; d'altres de més fidels i més autentics - si no tan 
importants- el varen precedir. No és pas possible que una comunitat com 
la de les Huelgas es presentí sobtadament amb un repcrtori tan ample i tan 
ric, si primer no Ya passar per fases intermedies d'altres repertoris més petits. 
Sigui com sigui, !'existencia a Huelgas d'un manuscrit com el que presentero, 
vol dir que a comcn<;ament del segle XIV hi havia allí una capella musical 
importantíssima. Altrament, l'ambient ennoblit que allí es respirava ho exigia 
coma cosa primordial. De moment no podem tampoc afirmar si tot el reper
tori que ofrenem era destinat per al cant de les monges o bé per al cor 
deis capellans; la tessitura d'alguns motets demostra que serien cantats per 
Yeus d'home; en canvi, d'altres assenyalen bé que foren sempre destinats per 
a \·cus blanques. El noslrc c0dex fou potser copiat uns anys abans o al co-
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men~ament del segon abadiat de Maria Gonzalez de Aguero; potser el copista, 
o almenys el corrector, viuria en el seu temps; potser el plany declicat a 
la seva mort que dóna el n. 0 I7I sigui encara obra del susdit Rodrigues. 

EL CóDEX MUSICAL1 DE LAS HUELGAS 

El setembre del rgz6, acompanyavem per la península l'iHustre pro
fessor Peter vVagner, en recerca i cstudi deis cOdexs amb neumes mossara
bics. Aprofitant l'avinentesa, i com a comissionat per la Biblioteca de Cata
lunya, ~o que a mi m'interessava més de prop era el prosseguir la tasca de 
fer l'inventari de la polifonía peninsular dels temps vells per a la Secció de 
Música de la nostra Biblioteca. Just ani.bats al monestir de Silos (Burgos), 
demanavem als monjos si mai no havien vist manuscrits antics amb cant gre
goria a veus. Una inclicació del pare Cassia Rojo, prior d'aquell monestir, 
em feia retornar a Burgos per tal de veure personalment els cOdexs musicals 
que guardaven les monges bernardes de les Huelgas. Wagner, va restar a 
Silos per continuar l'estucli dels manuscrits visigotics, tan bclls com allí es 
guarden; per aquest motiu ni veié cap codex de Huelgas. Arribat jo al susdit 
monestir, la gcntilesa de la molt il-lustre Maria Filomena Dorronsoro (t rgz8), 
aquells clies abadessa, féu que a poca estona tinguéssim a les mans el volum que 
ens havia iudicat l'esmentat prior de Silos. Efectivament, es tractava d'un 
cOdyx amb música a Yeus de l'Ars antiqu.a, amb organa, seqüencies, motets 
i conductus del segle XIII, alguns provinents de l'escola de Notrc-Dame de París. 

Confiats que a no hi.gar podríem heure'n uria reproducció fotografica, 
ens férem només w1a descripció del manuscrit, i ens copiarem una taula del 
seu contingut. Dissortadament, per causes que val més no esmentar ara, 
malgTat la bona. voluntat de la il·lustrc abadessa i de la Comnnitat de les 
H~elgas, malgrat els esfor~os dels bencclictins de Silos, no ens fou concedit 
el permís necessari fins al juliol del I927. Una vegada amb les fotografíes, 
no era pas el nostre intent fer-ne aviat l'cdició. De moment estavem deci
clits a empren<lre l'eclició facsímil de l'Antiphonarium visigOtic de Leon, manus
crit del seglc x, fonament basic per a l'estudi deis neumes mossarabics. La 
Biblioteca de Catalunya no estalviava sacrificis per a tasca tan bella, i el pro-

1. Encara que per a expressar la idea de 
música a veus, cu catala medieval tinguem 
els mots ca1Jt d.'orgue i cant figl'Yat, etc., en el 
volum 1 l'asseuyalem soviut com a codex polí
f?mic en el sentit general de cede~ amb mtísica 
per a d.iverses vetts, per tal de distingir-lo d'un có
dex gregoria. El códex mt1Sical de Huelgas pró· 

piament no és ni un Tropttri1m~. com el va titular 
J. BECK, ni és un P1 osarium: aquest códex. ultra 
els tropus i una coHecci6 de seqü~ncies, CO!l.té
en majoria - moU:ts conductus i organa que fu
gen ja del camp propi dds troparis i prosaris. 
És per aixó que el titulem simplement El codex 
musical de Las Huelgas. 
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fessor \Vagner estava prest a col-laborar-hi científicamcnt. La iniciativa de 
la Biblioteca de Catalunya, tan lloada al Congrés Internacional de Musicolo
gía de Viena del 1927 al sol anunci de \Vagner, per causes aliene~ a la nostra 
voluntat, no pogué realitzar-se. Fou llavors que, per contracop, idearem 
l'edició del cOdex musical de Las Huelgas, que avui ofrenem. Per tractar-se 
d'un cOdex que contenía una mostra del repertori complet de la música a 
veus dels scglcs XIII i comen~ del xrv dels temples hispa.nics; per tractar-se 
d'un codcx que fcia obrir camins nous per l'cstudi de la polifonía de l'Ars 
antiqua clins la península; per tractar-se d'un manuscrit que malgrat les 
incorrcccions grt\.fiqucs i rítrniques afegides allí posteriorment, arribava amb 
notació mensural sovint prou clara per a mesurar com cal les melodies de 
tropus, de scqüencies i de conductus, ultra la música deis motets, i per 
tractar-sl' de 1 'únic codex així servat fins al present en el seu lloc d'origen, 
forcn cls motius que ens indulren a publicar el codex de Las Huelgas. 

Aqucst codex polifonic havia restat quasi dcsconcgut fins al present. 
Foren cls monjos de Silos, Dom Lucia Serrano, avui abat, i Dom Cassia Rojo, 
anti prior de l'esmentat monestir, qui el descobrircn en 1904- Tot fent re
cerca arreu de Castella en estudi dels manuscrits gregorians en treballar al 
moneslir de les Huelgas, entre altres cooexs els ,.a sortir aqucst. Poc ver
sats en la qücstió de la polifonia medieval, en donar compte del nostre manus
crit, varen escriurc així: «En Burgos hemos tenido ocasión de examinar un 
Antifonario Cisterciense del siglo xm, donde la fidelidad mu::;ical excede a la 
pureza d~ trazos y colores de la escritura, con ser esta hermosísima; u~~ Tro
pario del siglo XIV, curioso por los motetes gregorianos y las piezas litúrgicas com
puestas a varias voces.>> (Cf. Qué es canto gregoriano? Su natztraleza e historia por 
'ltn Padre Benedictino [Luciano Serrano] del Monasterio de Silos, p. 140; Barce
lona, 1905). Uns anys més tard, els monjos de Silos fercn una reproducció com
pleta de l'esmcntat codcx, que - com a consulta -enviaren a Picrre Aubry, 
per tal que aqucst cls aclarís la valor historico-musica1 del manuscrit. En 
l'endemig, l'any rgro, va morir el susdit Aubry sense havcr complert la de
manda dels monjas de Silos; malgrat la petició que aquests fcrcn a la vídua 
de l'Aubry, les fotocopies restaren a París. Foren també cls matcixos bene
dictins qui enviaren l'incipit del text d'algunes proscs als autors d'Analecta 
h:ynmica. E~ per ai.'Xo que Blume cita de pas aqucst Troparium, a AH, 54, 
pp. 345 i 428 sen::;e mai, pero,· col-lacionar-lo. 

L'any 1927 donarem detalls amples d'aquest cOdex al Congrés Inter
nacional de .Musicol0gia de Yiena tCf. Beetlzoven-Zentcnarfeier. lnternationaler 
1\lusikhistorisclzcr Kongress, pp. r6I i ss .. \\"ien, 1927. També a Revista Mu.
sical Catalana' del I927' i en tiratge a part). Allí poguérem conci.'Xcr personal
mcnt el doctor Jean Beck, el qual ens va contar que prccisamt.:nt aquells dies 
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estava estudiant el codex de Las Huelgas, valent-se de les fotocopies delllegat 
Aubry. Per ell haguérem esment que les fotocopies deis rnonjos de Silos es 
trobaven a la Sorbonne de París, on havien passat junt amb els rnanuscrits 
i obres de 1' Aubry. Beck suposava que la notació mensura! del manuscrit de 
Las Huelgas donava la clau per a transcriure no sempre amb ritme ternari 
la monodia lírica de l'Edat mitjana. En la seva obra Le Chansonnier Cangé. 
Manuscrit Jranr;ais n.0 846 de la Bibl. Nat. de Paris, publicada a finals 
del 1927, Beck va transcriure fragments de Huelgas, va donar una taula no 
prou justa del contingut del nostre manuscrit, que el suposava provinent de la 
catedral de Burgos i adquirit després per l'Orfeó Catala de Barcelona. No com
prenem pas gaire s:o que afirma, l. c., n, p. [45], nota 17. A Viena, l'any 1927, 
Beck ens va contar que precisament aquells dies estava treballant en la trans
cripció del manuscrit de Huelgas a París. De moment no podem dir si aquell 
any, Beck treballava amb la copia que l' Aubry li havia prestat, o amb la que 
els monjos de Silos havien enviat a 1' Aubry. Ja és un fet insolit que 1' Aubry 
hagués deixat treure una prova completa per prestar-la a J. Beck, de fotografíes 
d'un manuscrit desconegut que hom li havia prestat tan sols com a consulta. 

F . Ludwig parla del codex de Las 'f!~elgas gracies a les notes i fotogra
fíes que nosaltres li havíem prestat, en la seva obra Guillaume de Machaut. Mu
sikalische Werke (Leipzig, 1928), n, p . 32*, i al Handbuch der Musikgeschichte, 
de Guido Adler, edició del 1930, pp. 220, 2~3 i 259. També en parla a la 
Festschrijt Jür Guido Adler, p. 47· F. Gennrich va editar tres motets valent-se 
de les fotocopies de la Sorbonne, que nosaltres havíem assenyalat a Lud
wig, a la Zeitschrift für MW (1928-29), XI, 269 i ss.; són els motets Tr. i 
Mot. <<Ü Maria, mari[s] stella>>, del f. 102'; Tr. <<Ü Maria Dei celia>>, amb el 
Mot. <<Ü Maria, maris stella>>, del f. 124', i el motet Tr. i Mot. <<Agmina 
milicie>>, del f. 90'. Tirats que tenim els plecs del volum I, ens arriba la 
Deutsche Vierteljahrschrijt fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (1931), 
IX, Heft 2, pp. 302 i ss., on Gennrich publica el tenor de <<Christi patientia>> 
del f. 20', i el <<Exultet hec coneio>> del f. 21. 

Es tracta d'un manuscrit en pergamí, de 26 X 18 cms., caixa de 
23'5 x 13 cms. com a maxim, i de 15'3 X 13'2 cms. com a mínim. El cos del 
volum és de finals del primer quart del segle XIV. Consta de r69 folis numerats 
per ma del fotograf de Silos, quan féu la reproducció pera enviar-la a l'Aubry; 
si atenem, pero, que el foli 124 va repetit, el nostre codex abraya 170 folis, el 
darrer en blanc. Va relligat amb tapes de fusta, gruixudes d'un centímetre i mig, 
i folrades de pell blanca, molt tacades perla humitat. No duu cap títol exterior 
ni interior. Per diferents indrets es veu que el manuscrit fou molt usat. A la 
tapa del comenyament, part interior, hi ha una fulla de pergamí, provinent d'un 
Tropari del segle XIV, amb un fragment de dos Gloria, un dels quals és tropat; la 
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melodía del primer no es troba al Graduale Romattmn; la melodía del segon 
és el n.0 111 de l'edició vaticana. El pautat és sempre de cinc línees i tirat 
amb tinta vermella. Gencralment porta sis pentagrames per pagina qnan és en 
partitura; als motets i al Credo, arriba a set, vuit i nou pautat~. Les caplletres 
v.an plenes i sovintment adornarles. Són amb vermelló, combinarles amb tinta 
blava; altres Yegades arriben amb tinta vermella únicamenl; altres Yegades 
només amb tinta blava. Una vegada, al foli 163', van amb color xocolata 
i vermell, i al foli 166, sois amb xocolata. Les notes marginals dels folis 38', 41, 
45, 54', 76, foren escritcs en tinta negra, que avui - dcscolorides com són -
semblcn copiades amb color de xocolata com la del text; pero des del foli ros 
fins al final, van amb vcnnelló. Molts folis esquin~ts al mig, són cosits deis 
tcmps vclls; altres són raspats i tornats a escriure; alguns a la mateixa epoca 
del llibre, altres postcriorment. 

El manuscrit conté dinou plecs, distribuits així: 
Primer plec : Folis I-Io. 
Segon : Folis II-20. 
Tercer : Folis 21-30. 
Quart : Folis 31-32 (un foli doble). 

Entremig dels folis 31-32 manquen potser quatre folis dobles. 
Cinque plec : Folis 33-42. 
Sise : Folis 43-52. 
Sete : Folis 53-62. 
Vuite : Folis 63-71. 

Entre els folis 64-65 se'n veu un d'arrencal. 
Nove plcc : Folis 72-81. 
Dese : 82-91. 
Onze : 92-ror. 
Dotze : Folis ro2-III . 
Tretze : Folis n2-II9. 

Entre els folis II3-II4 se'n veu un de lallat; potser ja ho era quan co
pian•n el manuscrit; entre els folis n8-ng se'n yeu un altre de tallat, potser 
ja originariament. 

Catorze plec : Folis r2o-I28. 
El foli 124 de la foliació fou escrit, inadvertidament, ducs vcgades, 

per aixo 11om va escriure a Ja segona vegada : 1242. 
Quinze plec : Folis 129-138. 
Setze : Folis 139-148. 
Dissete : Folis 149-156. 
Divuite : Folis IS7-I6+ 

Els folis r6r-r62 provenen d'un altre rnanuscrit, i foren cosits ací més 
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tard, després de relligar el llibre. Entremig d'aquests folis r6r-r62, en man
quen alguns, que junt amb els dos citats, formarien un quinió. 

Dinove plec : Folis 165-169. 
Entre els folis 164-165 en manca un de senzill. 
Resulta, dones : Els quatre plecs primers són quinions; segueix un foli 

doble. En aquestes veu que manquen quatre folis dobles entre els folis 31-32. 
Plecs 5-12 són quinions. Plecs 14-16 són quinions. Com hem dit, cal remarcar 
que quan el monjo de Silos va foliar el manuscrit, va repetir el foli 124; en 
adonar-se'n, va escriure 1242• Els plecs I7, r8 i 19 duen un fragment diferent 
del cos del llibre; són formats així : plec I7 és un quaternió; el plec r8 -
folis 157-164 -, que esta format d'un temió i mig, duu el foli 161, que fou 
cosit amb el foli 162 després de relligar el llibre; entre els folis 164-165, manca 
un foli simple tallat, que es troba al foli 16g. El plec 19 és format per un 
foli doble (folis 165-166) i altres dos de simples (folis 167 i 168); aquests dos 
foren cosits l'un amb l'altre. Tal com ens arriba el llibre, aquest fragment 
final seria així: 

...., 
149 150 151 152 153 154 155 156 

----' 

r- - --, 
157 158 159 160 161 162 163 164 

'--' '--' 

tallat 165 r66 167 168 I6g 
~ ---- '-- '--' 

Encara, pero, que la relació deis folis, tal com els trobem a vui, se'ns 
presentí així, l'ordre del fragment final és certame'nt com segueix : foli:=; 152, 
166, 167, ;r57, 158, I61, 159, I60, 162, 165, 153, 154, 155, 156, 163, 164 Í 168. 
En el facsímil seguim exactament el manuscrit tal com el trobem avui; en 
donar la música transcrita, numerem les composicions seguint aquest ordre que 
tindria originariament. 

El text fou escrit abans que la música; ho prova el fet que sovint 
vagi tan mal aplicat davall de les notes respectives; entre altres de sem
blants, cal només fixar-se en el f. 7' que resta sense omplir, malgrat l'haver-hi 
ja el text. Foli 17 r., on queda un espai entre el Sanctus final i el tropus, per 
mor d'escriure-hi un melisme que no es va escriure; mot Xpriste dels ff. 18'-rg, 
on entremig d'ambdues síl-labes es va cleixar un espai en blanc per copiar-hi 
uns melismes que no es varen escriure; íf. 87-88, on ·es copia el motet Gaude 
chorus, i es deixaren dos pautats en blanc, com si es tractés d'un motet a tres 
veus; només es va escriure un pautat, i resta l'altre en blanc. La música es 
presenta generalment escrita amb notació mensural-modal; aquesta unes vega
des va copiada com cal; altres, apareix poc fixa i plena d'inconseqüencies. 
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Cal remarcar que el copista presenta unes característiques de notació 
mensura! que bo i no avenir-se sempre ambla de l'escola de Montpeller, Bam
berg o Darmstadt i amb la dels teorics coneguts, no podem dir que siguin poc 
conformes; elles obeeixen de segur a unes característiques peninsulars que fins 
ara no estan prou estudiades. Principalment cal notar la constancia del co
pista a escriure •. per ~.. que trobem arreu; per mica, pero, que hom es 
fixi, veura com el copista escriu sovint •. si es tracta d'una binaria ascendent, 
i escriu ~. si es tracta d'una binaria descendent. El fet mateix de la plica, 
que en el nostre manuscrit abunda tant, el copista coneixia bé la diferencia 
entre la plica brevis i la plica longa; el que passa és que el copista no s'hi mi
rava gaire, i sovint les confonia. Sigui com sigui, el copista ens demostra pale
sament com els nostres cantors hispanics executaven la plica; cal només 
fixar-se que en una infinitat de casos, el mateix passatge es presenta amb 
dues notes reals, i en venir la repetició es presenta amb una sola, pero plicada.1 

Sobre aquest punt, és bo també de remarcar, que aquest fet passa adhuc entre 
els manuscrits que traspuen una fidelitat maxima; hom hi pot remarcar com 
un manuscrit copia dues notes reals, cosa que un altre ho expressa amb una 
nota plicada. Es per aixo que ens hem refermat en la practica de fer gravar 
la nota plicada com a una nota ordinaria seguida d'una de tipus més petit. 
L'estudi comparatiu d'aquesta practica dels copistes ens ha demostrat també 
que la nota plicada pot baixar o pujar adhuc d'una tercera, segons ho assenyali 
el bell cant d'una melodía donada. Es una practica que poguérem compro
var conjuntament amb el malaurat F. Ludwig. 

El cos del manuscrit de les Huelgas es presenta com a copiat per una 
mateixa ma. Aquest punt, pero, es fa de comprovació difícil algunes vegades, 
donat que la diferencia de grafía musical i literaria sovint obeeix al canvi de 
ploma, de t inta, diferencia de temps en copiar tot el conjunt de pagines, etc.; 
adhuc el mateix pergamí i les diferents correccions són causa que el codex apa
regui amb grafia aparentment diferent. Sigui com sigui, sembla que el co
pista principal a va copiar els folis r-7', 8'-152', 157-159 (comen<;), r6r-r6r', 
r66-r67'; el b, posterior, només, el f. 8 r.; no gosem a definir si el fet que els 
conductus polifonics - des del foli 139' - es presentin amb text i notació més 
gruixuda obeeix a un canvi de ploma, o bé al mateix estil de les composicions 
- ací sense gaire text - o bé que hagués estat escrita per un altre copista. 

1. La interpretació que B:ECK va donar a la 
plica en la trauscripció de Le Chansonnier Cangé, 
no fou aprovada ni de llutty pels musicólegs; 
cf., entre d'altres, J. \YOLF en la receusió que féu 
de l'obra susdita de J. BECK, a la Zeitscht'ift 
für MIV (1928-29), XI. p. 187. No hem tíngut a 
ma la dissertació de F. Kum.o, Ober melodische 

Bibliote<:a de Catalunya 

Ve1"ziemngen in der Tonkunst (Charlottenburg, 
1896), on tracta detalladament sobre la plica. 
H. FR:EISTEDT, a Die liqueszierenden Noten des 
wegorianischen Cho,.als (Freiburg de Suissa, 
1929), aporta una contribució bonica a l'estudi 
de la plica, principalment dins el cant gregoria, 
que caldra no oblidar. 

3 
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Des del foli 153 fins al final, trobem diferents grafies; unes pertanyen encara 
al copista a i altres són ja més modernes. Així tenim, copista e, ff. 153-154, 
165'; d, ff. 154'; e, ff. 155, 160', 162-162', 163'iels dos pautats primers 
del f. I64; f, ff. ISS'-rs6; g, ff. rs6 (des del mig), rs6', 163; h, f. rsg (des 
del pautat segon); Í, f. 159'; j, f. r6o; k, f. 164 (des del tercer pautat en 
avall); l, ff. 164'-165 (s'assembla al copista/); U, f. r68. 

Per tal que restin ben aclarides les característiques gra.fiques de la no
tació i les inconseqüencies més sortints, hem mirat d'anotar-les cada vegada 
a la introducció particular que fem a cada una de les peces. Caldra tenir sem
pre present que el manuscrit original anava ben copiat; el copista coneixia 
bé els problemes de la notació franconiana i sabia ben distingir la notació qua
drada de la notació mensura!. Si el manuscrit avui es presenta tan poc fixe, 
quant a la grafía de la notació modal, sovint aixo és culpa del corrector 
o correctors que el retocaren més tard. Qui íou el copista primer? Qui 
fou el corrector? Fins ara no hem pogut aclarir-ho; sembla, pero, que al
menys un deis correctors fou el Johannes Rodrigues, del qual hem parlat tan 
sovint en la crítica de la nostra edició. Les correccions dels tenors, l'afegir 
una cauda superior a la darrera nota dels grups de semibreus, els retocs per 
tal de canviar el modus dels motets, les mateixes notes marginals - per cert 
molt interessants - que hom hi va afegir posteriorment, potser sí que podríem 
atribuir-ho a la ma del susdit Rodrigues. 

Pel caire de la lletra i de la notació, sembla que el manuscrit fou 
copiat a darreries del primer quart del segle XIV. Com insinuavem suara a 
la pagina XI, el nostre codex fou potser escrit uns anys abans o al comen
<;ament del segon abadiat de Maria Gonzalez· de Aguero, vers el 1325. 
(Cf. volum r, pagina 357 i ss.) Per dissort nostra, les correccions que hom 
hi afegí més tard, fan apareixer el manuscrit com si tann1ateix fos una mica 
més jove del que en veritat seria. A la crítica de l'edició, en el primer volum, 
sovint hem exposat el dupte de si les notes marginals i les correccions afe
gides són contemporanies. Algunes vegades fins sembla que alguna composi
ció fou ja retocada pel primer copista de la notació. Sembla que el copista 
del text tenia davant seu un codex musical amb versió ben autentica, que 
no sempre fou respectada pel copista de la música. Aquell Johannes Roderici 
que es presenta com a autor d'algunes composicions, és identic, segurament, 
amb el Juan Rodrigues de les notes marginals. Les correccions introduides al 
codex de Huelgas, són totes, potser, obra d'aquest cantor, sens dubte contem
porani de la susdita abadessa Maria Gonzalez de Aguero. Una vegada més 
cal remarcar que la gracia literaria que traspucn les notes marginals, sempre 
de lloan<;a envers l'esmentat Rodrigues, no correspon sempre, ni de lluny, al 
nivell d'estetica musical que de primer moment semblaven assenyalar per al 
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qui les va escriure. Remetem el lector a la crítica de l'edició del fascicle 
dels motets. 

El codex de les Huelgas presenta algunes composicions de l'Ordinarium 
Missae i de la secció de les proses, amb notació quadrada. A la pagina 173 
del volum 1, ja hem recordat que J. Beck, en escriure que aquesta notació de 
Huelgas era una notació <<ex omnibus longis et perfectis>>, segons la teoría de 
Johannes de Grocheo, no té prou fonament. Encara que la música sigui, tan
mateix, mesurada - generalment amb compas binari -, la notació no es pre
senta com a mensural-modal, sinó com a quadrada. Notació així, amb cauda 
a totes les notes, la trobem a diferents composicions de troparis dels se
gles x1v-xv. Allí hem remarcat també- vegi's pagina 328 - com la secció 
de conductus a una veu arriba sempre amb notació purament quadrada. 

El manuscrit de les Huelgas fou copiat directament per a l'ús d'aquest 
monestir. No cal repetir c;o que ja hem dit a la crítica de la nostra edició. 
Cal només recordar que el mateix repertori, la prosa n.0 VI del f. 38', titulada 
<<de sancta Maria la Real», els conductus dedicats a la mort del fundador de 
Huelgas, Anfós VIII, i al seu pare Sanxo III, i l'altre dedicat a la mort de 
l'abadessa Maria Gonzalez, etc., etc., són proves fcfaents per demostrar que 
el manuscrit fou copiat per a les H~elgas. 

El copista de la música fou certamcnt castella, com ho prova la grafía 
de moltes notes i el mateix repertori musical; el corrector fou també castella, 
com ho prova en les remarques marginals. Així mateix, el copista del text fou 
també castella, com ho proven les següents grafies ortografiques que caldra tenir 
ben present perla relació que guarden amb altres que surten al codex de Madrid 
provinent de Toledo. No totes les particularitats d'ortografia són exclusivament 
hispaniques; és clar que algunes apareixen arreu de les terres de llengües ro
maniques; d'altres, pero, són ben característiques de la península. Allí tro
bem encara hispanismes molt interessants per a la fonetica de la pronunciació 
llatina medieval a Castella. Sense pretendre ésser complets en l'anaJ.isi, do
nem les característiques ortografiques següents del codex de Las Huelgas: 
y en comptes d't" o j: alleluya, ff. 6', 7', 24, 28', 29', etc.; eya nunc, f. 24'; dey
tas, f. 41; rey, f. 34'; ymber, f. 6o'; dey, f. 81; ymagine, f. 98', 123', 1242'; yero, 
f. 92'; ymo per immo, f. 99'; Ydola, f. ro8; ydiota, f. 109; ymaginem, f. rrr; reys, 
f. rr6; yma, f. rr6'; ymagine, f. 123'; moysi nouy physcella per moysi noui 
jiscella, f. 1242; ydolatria, syon, f. 126'; deytatis, f. I44; CU,Y, f. 155'; meruyt, 
f. rs6'; la y s'escriu generalment y. den comptes de t : capud per caput, f. sr'; 
inquid per inquit, f . 55; quod per quot, f. I25' · t en COmptes de d : set per sed, 
ff. r6', 49, so', 56', etc., arreu així. e per ti t per e: come per tome [ = Thome], 
f. rr8'; sit per sic, f. 70' i sic per sit f. 93; uitem per uicem, f. r66; et per ec 
[ = hec] , f. ro6'. Doblement de la segona consonancia en cas d'unió de conso-
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nants: ojjenssam, f. 83'; jalssis, f. 96'; jalssa, ff. ro8' i 120; balssamum, f. II4; 
sponssa, ff. II9' i 120; bttrgenssis, f. 159'; menssa, f. r6o'; ojjenssis, f. r55; 
ipssi, f. 163'; conssidera, f. r6o. h inicial : Helisabet, f. 24; hostia per ostia, 
f. 9r'; hostendit per ostendit, f. 63'; horphanum per orphanum, f. 92; hac per ac, 
f. ro8'; Habrae i Habrahe per A brahe, ff. II9 i r28'. Encara al revés, hom deixa 
d'escriure-la : osanna per hosanna, f. ro'; u:mus per hwmzts, f. rz; onorem per ho
norem, f. 104; oribílibus per horribilibus, f. 109'; ypocritas per hypocritas, f. r26'. 

El copista no estava segur de si havia d'escriure una consonant doble 
o només simple; així escrivia simple en comptes de doble : anua, f. r5; comu
niter, f. r6'; suma, f. r8'; imolatur, f. 28; inejabilis, f. 47'; aparuit, f. 53'; 
Ojert, f. 53'; eclesia, f. 57'; ajluentem, f. 66'; conubia, f. 70; apellaris, f. 8o'; ca
liditas, f. 82; ojertorium, f. 87'; dimitís, f. 88; aujeram, f. 92'; ymo, f. 99'; 
sujragia, f. ro6; oprobrium, f. ro6'; mititur, f. ro8'; redzmt, f. ro9; literatis, 
f. ro9; oribilibus, f. ro9'; ejiceris, f. rii'; suplicancimn, f. II4; sucurre, f. ns'; 
sujragia, f. II6'; mitimus, f. r25'; mitens, f. r32; adolaticis per addolaticís, 
f. r38'; suplet, f. r66; agere, per aggere, f. r57'; surexit, f. r64'. En canvi, 
escrivia consonant doble en comptes de simple : Sabbaoth, f. ro; Sabba 
uenient, f. 30; pprophetis, f. 85'; poppulis, f. r57'; interjjectos, f. r59; ssolio, 
f. r6o; seccula, f. r6o'; ssolemnitate, f. r64. El copista tampoc no esta segur 
de si s'ha d'escriure una consonant simple ·o bé si és una unió de conso
nants; així, t en comptes de ct: santus, f. r4'; santorum, f. 77; santum, f. II3'. 
ct en comptes de t : docte per dote, f. 43'; mictis per mitis, f. so'; lectum per 
letum, f. 52'; nocte per note, f. 96'; lactens per latens, f. III; jacta per jata, 
f. r5I. També ct en comptes de tt : ditnictis per. dimittis, f. so'; atrictos per 
attritos, f. 68'. 

En el codex de Huelgas trobem també consonants, una de les quals 
va canviada; així, pn per mn : sollepnia, f. rs; sollepnio, f. 22; contepnentes, 
f. 65; solepnia, f. 65; dapnatoria, f. 88'; dapnemur, ff. ro6 i ro6'. Entremig 
de mn hom afegeix una p : sollempnio, f. II; idemptitas, f. 57; sollempnia, 
f. 71'; perempnis, f. 72; dampnetur, f. 78; dampna, f. 90; dampna[(j, f. 90'. 
p afegida entre ms : sampsoni, f. 85. p afegida entre me : redempcio, f. 99· 
bt per pt : babtisma, f. 153'. Es deixa l' h després de la t i de Ja e : catolico
rum, f. 22; tronum, f. 6o; trono, ff. ror i 103; talamus, f. roo'; tronus, ff. ro2', 
124' i r242

; pulcra, f. 95; sepulcrum, f. 97; carisma, f. rzr'. En can vi, afegeix 
h després de e : nichil, f. r27'; i d abans de v : a_duertas per auertas, f. 8'. 

El manuscrit de Huelgas esta ple d'altres vulgarismcs, algnns dels quals 
poden ésser hispanismes; així, n en comptes de m : inperio, f. n'; inprimis, 
f. r2; sinphonia, f. 15; inmolatum, f. 17; inmolatus, f. 23'; nan per nam, f... 33; 
inperiu1n, f. 37'; tecun per tecum, f. 41; cun per cu:m, f. 42; d1trun per durum, 
f. 45'; conpatiens, f. so'; inplorantibus, f. sr; circuncidi, f. 53'; imnolent. f. 54'; 
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coran per coram, f . .')8; triunphantes, f. 58'; inbuti, f. 58'; jitipun, simonenqtte, 
inpetrent, f. 59'; conprehendat, f. 63'; inmumdttm, f. 6g; conpassus, f. 74'; inpe
ratoris, f. 8o'; inmundicie, f. gz; inperio, f. 95'; inpium, f. rog; inmolatum, ff. rzz' 
i 125; menbra, f. 126; imnerdum, f. 137'; inbuit, f. 158'; inproperat per impropera, 
f. r6r. s per x : nos per nox, f . 52'; juns·it per jtmxit, f. rrg. x per xs : exultet, 
f. zr; exultenzus, f. 23'; exitt:um, f. rr4. x final per s : nox per nos, f. 35· e per 
qu : secuti per sequuti, f. 58'; cotidie per quotidie, f. 72'; scalida per squ.al1:da, 
f. 124. qu per e : loquares per locares, f. zo; quoequale per coequale, f. 56'. k 
per e : karissima, f. 27'. s final en comptes de x : imperatris, miseratris, f. 88; 
mediatris, ff. 145' i r66'; datris per datrix, f. r66. s per se : sissa per scissa, f. 41. 
i per j : rnaiestatis, f. 65'; itmgat, f. 66; 1:am, f. 65'; iunxit, f. 75; etc., etc. ·i per ji: 
reiciam, f. gz'; su.bicit, f. ro8'. Hom deixa una b davant de s: sustancia per subs
tancia, f. 41; o bé hom l'afegeix davant de p: subpremo per supremo, f. II3. Hom 
es deixa la s entre nc : concius per conscius, ff. 52' i g8'; o bé hom l'afegeix: 
conscio pcr concia, ff. II3 i 159'. Hom deixa la p davant de t : scritura per 
scriptura, í. 6r; scriturarum, f. rrr. També deixa la n davant de st : costan
cia per constancia, f. 62; i la r després de p : propt:um per proprium, ff. 75' i 
87; i després de Ja t : frate per fratre, f. g6; frates per fratres, f. gg'; i la u 
després de g : langoris per languoris, f. 8o'. També afegeix una t final : fert 
per Jer, f. g. Encara els hispanismes : bautizauit, bautista, f. 155; batista, batí
zato, f. r68; manus pcr magnus, f. 164'; prec~tsoris per precursoris, f. 155; precu
sor per precu.rsor, f. 168; Grabielem pcr Gabrielem, f. 33; abitrurn pcr ar bi..: 
trium, f. 39' ; spendore per splendore f. 42; pendor per splendor, f. 46'; seden per 
sedent, f. 45; coiunctis per conjunctis, f. 76'; flagancior per fragancior, . f. 8r; ini
ozmgit per inungit, f. ro8; do1natum per dogmatum, f. gr'; salterium per psalter·ium, 
f. 107'; opprobia per opprobria, f. rrs; exequatur per excecatur, f. r6', etc., etc. 

Ultra aquestes particularitats ortografiques hi trobem que el copista ajunta 
malament paraules, i per aixo restaven sense sentit : initoris pallio per i[nJ 
nitoris pallio, f. 34; perforatus per pes foratus, f. 5I'; ex ipsius per et ipsi os, 
f. 66'; quo terre per quo te ire, f. 67; constantis per cum tantis, f. 68'; impressu.m 
per in pressum, f. 75'; maristella per maris stella, f. 102'. Algunes vegades les 
separa malament, i per c;o resten sense sentit : in cunti per inculti, f. 39'; et cu
rie per incun:e, f. 40; Te format~tm per Deformatum, f. 46; has portanti per as
portan#, f. 85. 

Es pot comprovar sovint que el copista del text no sabia llatí; així, 
entre molts casos que podríem retreure : timu.la per tinnula, f. rs; crimina per 
carmina, f. r6; dilue per diflue, f. rg'; uitumque per utrumque, f. 36; fit per fis, 
f. 36'; Aue sponsam per Aue sponsa, ff. 37'-38; aromatum uirgo per aromatum 
uirga, f. 38; hostis triunpharii per hostis trifarii, f. 38'; facimus per fatuum, 
f. 39'; cetera fracta per heder a Jacta est fructífera, f. 40'; geminis uernis lucidus per 
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gemmis u'ernis lucidis, f. 43; pilato per patato, f. 46; paruula per pocula, f. 49'; 
nomina per pneuma, f. 57; etc., etc. El doctor Llovera ens feia observar que 
el copista, potser una mica dur d'orella, escriuria al dictat algunes vegades; 
i per aixo, sense fixar-se en 90 que escrivia, copiava : pilato per palato, te for
matum per deformatum, perforatus per pes foratus, etc., etc. 

De tot aixo resulta que el copista del text era diferent del de la música; 
no entenia gaire el llatí; no sempre coneixia com cal !'ortografía dels mots 
llatins, que, com es dedueix dels exemples esmentats, sovint els escrivia se
guint la pronunciació de Castella; adhuc es veu dar que no tenia idea clara 
sobre les rimes dels versos. N'hi ha prou en fixar-se una mica amb el text 
d'algunes seqüencies, tal com ell el donava, per veure com sovint copia mala
ment el text llatí i estrafa les rimes dels versos. 

En la crítica de la nostra edició hem dividit el contingut del manuscrit 
en quatre grans fascicles : a) organa, b) proses, e) motets i d) conductus. El 
primer fascicle esta compost per 49 organa : són 5 Kyries (3 amb tropus), 
I Gloria (amb tropus), 3 Graduals i 3 Alleluias, I ofertori amb tropus; 8 Sanc
tus, dels quals 7 van tropats; 9 Agnus, tots amb tropus, i r8 Benedicamus, 
dels quals II són amb tropus. El segon fascicle va format per 31 proses, de 
les quals II són a dues veus i les restants a una. Al tercer fascicle trobem: 
ro motets + I conductus + 5 motets + r conductus + 4 motets + r conduc
tus + 2 motets + I conductus + 28 motets + I conductus + 9 motets + I Be
nedicamus. Al fascicle quart trobem : 12 conductus (ro a dues i 2 a tres veus) 
+ r motet a tres + 15 conductus a una + 3 Benedicamus + I Credo + 7 Be
nedicamus. 

A les taules següents hom trobara un cop de vista clar sobre el contin
gut de cada un deis fascicles del manuscrit. Al volum primer de la introduc
ció ja hem donat tots els detalls més adients per a cadascuna de les peces. 



TAULA DEL CONTINGUT DEL CODEX 
MUSICAL DE LAS HUELGAS 

A fi que el lector capeixi a bastament les taules que segueixen, cal recordar: 

1. A la columna de les publicacions destinada al text IJatí, sols citem Ana
lula hyttmica, volum i pagina, amb preferencia a d'altres edicions; sois citem 
el Repertcrium hymnologicum de Chevalier, en el cas que el text no sigui 

publicat en edicions especials. 
2. A la secció de motets citem els te¡;.:tos francesos, seguint el nombre del 
Ruueil de Motels franf(li.s des xne et xrue siedes, de G. Raynaud, o bé el de 
l'obra Die altft'an~osischen Motel/e der Bamberger Handschri/1, d' A. Stimming. 
3· En citar els manuscrits gregorians estrangers o peninsulars ho fem 
seguint la nacionalitat o el lloc de la biblioteca on avui es guarden, i citem 

sempre només els que hem vist personalment. 
4· En citar els manuscrits gregorians, si no advertim que duen sols el te:d, 

és senyal que van amb música a una veu. 
5· Per estalviar espai, a les taules següents, el nombre que va després de 
la signatura, o de les sigles deis manuscrits, assenyala el íoli en el q ual 

es troba la composició. 
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Organa 

N.• de 
les Folis 

peces del facsímil 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 

r'-2' 

s'-6 

6' 
7 
7' 

8 
8'-9 

9'-11 
II-!2 
12-13 

13'-rs 

15-16 

16'-17 

I7-I7' 

lnclplt del text 

{
Rex, virginum amator ... eleison 
Cunctipotens genitor... eleison 

Conditor, kyrie, omnium ymas 

Kyrie, fons bonitatis 

Kyrie 
Kyrie 
Et in terra ... Spiritus et alme 

Gr. Benedicta. t. Virgo Dei 

Allcluia Salve, virgo 
Alleluia Quae est ista 
Alleluia Angelus Domini 

Fragment 
Recordare ... Ab hac familia. 

Sanctus, Sanctus... Beoedictus 
Cleri coetus psallat laetus 
Te laudant agmina 

Clangat coetus Iste laetus 

Clangat hodie vox nostra 

Sanctus Divinum mysterium 

Ave verum corpus natum 

N".• de 
vcus Classificació 

Kyrie' tropat 

Kyrie tropat 

2 Kyrie tropat 

2 
2 

3 

Sense tropus 
Sense tropus 
Gloria tropat 

Organ. Propr. Missae 

TAULA DEL CONTINGUT DEL 

M(llluscrits amb polifonia 

:1\lila, B. Ambros., Ms. 17, f. 56, Cuncti
potens; Compostela, Calixtinu!', f. 190, 
Cunctipotens; W 1 , f. 193, Rex, virginum; 
Beromünster, Antifonari; Munic, Staats
bibl. lat. 23286, f. 5', Rex omnium; Cam
bridge, Univ. Library, Ff. 1 17, 299' . Tots 
a dues veus. 

W 1 , f. r94', Conditor Mariae. A dues veus. 

W 1, f. 194', Kyrie virginitatis; Br. Mus. 
Addit. 27630, f. 33; Berlfn, Mus.. Ms. 
40580, f. 24; Innsbruck, Univ. Bibl., 
Ms. 457; Munic lat. II764, i 23286, f. 4, 
•Sacerdos•; Engelberg 314, f. 94'; Bero
münster, cOdex s. xn1, afegit s. x1v. Tots 
a dues veus. 

Burgos, Sant Estcve, s. XIII. A tres veus. 
S'ha perdut la versió a tres veus d'aquest 
tropus maria del Br. )lus. Harl. 978. 
Versions d'Apt, Ivrea, Girona, Bibl. de 
Catalunya, cte., ja de l'Ars nova. 

W1 38 i 67', Flo 29 i 122', i W2 77· A duc~ 
vcus, a l'estil autcntic de Notrc-Damc. 

2 
Vv1 197'. A una vcu. Organ. J:>ropr. Missae 

Organ. Propr. Missae 
Organ. Propr. Missae Flo rr3. A dues veus, estil de Notrc-Dame. 

I (?) 
2 

2 
2 

2 

sense música. 
Estil Ars nova 
Tropus d'Ofertori 

Sense tropus 
Trqpus d'Hosanna 
Tropus d'Hosanna 

2 Tropus d'Hosanna 

2 Tropus d'Hosanna 

2 Sanctus amb tropus 

2 Tropus de Sanctus. 

W1 zog'; Barcelona, Orfeó Catala r, f. 3, 
Londres, Br. l\Ius. Addit. 27630, f. 36 
A dues veus. \Vorcester Addit. 68, amb el 
text •Singularis et insignist, com a con· 
ductus, construit damunt la melodía d'a
quest tropus. A tres veus. 

Orfcó Catala, Ms. 1, f. 8. A ducs vcus. 

Orfeó Catala, Ms. 1, f. 3'; Tortosa, Catedral, 
C. 135. 18'. A dues veus. 

1 
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111onuscrils l\Ianuscrits gregorlnus peuinsulars ----
gregorlnus eslm11gers '!'ext 

Pel Rex, virginum : ~ Pel Rex, virginum : 4. Barcelona; 1, Gi- Rex virginum, AH 
alemanys, 3 anglesos rona; x, Sta. Maria de l'Estany; 1, Moii, 47· 60. 
i 4 franccsos. 1, Silos (avui París). 

Pel Cunctipotcns: 4 ale- Pel Cunctipotens : 1, Barcelona; 1, Es- Cunctipotens, AH 
man s, 6 an lesos, r.¡ tan · 2 Girona r avui París ; 9, ~fa- . y g y, • ( ) 47 5 o. 
francesos i 5 italians drid; r, Montserrat; r, Osea; r, Toledo, 

i 3, Vic. 

3 anglesos i 3 francesos. 4, Madrid. AH 47• 77· 

9 alemanys, 4 n.nglesos, 4• Barcelona; 1, Girona; 5, Madrid; AH 47. 53· 
ro francesos i 3 ita- x, Montblanc; r, Osea, i 1, Toledo. 
lians. 

3 alemanys, z ~gl~s. 6, Barcelona; 1, Estany; r, Girona; CBEVALIER, 19312 
4 francesos 1 2 1ta- 2, Madrid; r, Moia; r, Silos (avui 
liaos. París), i 1, Tortosa. 

4 francesos i 2 alemanys. r, Barcelona; x, Girona; r, Moia, i r, Silos AH 49, 321. 
(avui París). 

París, B. N. lat. 778, Madrid, Acad. Histor., San Millan, 51, AH 47• 348. 
Tropari de Narbona, s. XI, f. 244, i B. N., M. 1361, s. xrv, 
s. xu, f. 207'. f. 192'; Montserrat, Ms. 73, s. xn, f. 40. 

Madrid, B. N., M. 1361, f. 194; Barcelona, AH 47. 366. 
Museu Diocesa, n.0 1087, f. 129. A una 
veu. B. de Cat., M. 1147, f. 5· Tex-t. 

XXV 

Pu blicocions 

Música 

Graduale Romanum, n.0 Iv. CousSEMA-
KER, HisWire, p. 226, de Mila. Ftns, 
R!EMANN, WAGNER, FlCKER, MACHA-
BEY, WOOLDRIDGE i HALBIG, de ~fila. 
'WooLDRIDGE, Earl Etl lish Harm011 , y g y 
de Cambridge. ANGL"tS, Huelgas, Ill, 
deMila, Compostela, W 1 i Munic; Huel
gas, t, 6x, reproducció de Compostela. 

Graduale Romanum, Cantus ad libitum, 
n.0 V. 

Graduale Romanum, n.0 II. M. StGL, Zur 
Geschichte des Ordinarium Missae, re
produeix de Munic lat. II764. WOLF, 
Festschrift Peter Wagner, 228 i ss., 
transcriu les dues de Berlin, la d'Inns
bruck i Munic lat. 11764. 

Graduale ROtnanum, n.0 IX. CousSEMA
KER, HisWire, pi. XXXIU, d'un Ms. 
propi ja de 1' Ars nova. ANGL:As, Huel
gas, r, 89, reproducció de Burgos. 

Graduale ROtnanum, p. [88]. 

Gradtwle R01nanwn, p. 407. GERBERT, 
De canlu, 1, 437, dóna la versió del 
Br. Museum. HuGHBS, Worcester Me
diaeval Harnumy, n. 0 93, de Worcester. 
ANGLEs, Huelgas, III, de W1, i Orfeó 
Ca tala. 

Gt'aduale Ro»tanum, Sanctus n.o rv. 
ANGLES, Huelgas, I, 125, facsfmil de 
San Millan; Huelgas, III, transcripció 
de l'Orfeó Catala. 

ANGL:As, Huelgas, 1, 77, i 127 i s., versió de 
l'Orfeó Catala; ibídem, 83, de Tortosa. 

París, B. N. lat. II39, Madrid, Acad. Histor., San Millan, 51, 
f . 75; lat. 778, f. 201; f. 246; Osea, Catedral, s. s. Troparium, 
Arsenal 135, f. 284, i f. 145; Madrid, B. N., Mss. 289, f. 95. i 
B. N. nouv. acq. lat. Mss. 19421, f. 88'; Vic, Catedral, XXXI, 

AH 40, 125, i 47• ANGL:As, Huelgas, 1, 129, de Madrid, 
346. B. N., M. 1361. 

un; Londres, Br. M:., f. 14'; Madrid, B. N., M. 1361, f. 192. 
Add. 36881, f. 15. 

Munic, lat. 17212, sr; Trop. Tortosa, s. xm, f. 30. 
Parls, B. N.lat. 12063, 
3221

• 

AH 9, 38, 
333· 

Munic, lat. 21237. foli Bibl. de Catalunya, l\I. 1147• Graduale AH 
195'; Cod. hispan., d'Ager, s. xu, f. 5, afegit posterionnent 

54· 257· 

127, f. 90', i lat. 3012, (tex-t}, i M. 911, s. xv, f. r6r (tonada 
f. 14. Els dos darrers, diferent}; Girona, CoHegiata St. Feliu, 
sense música. s. xv, s. s., f. 207'; Lleida, n.o 9, de 

Roda, s. xv, afegit amb apendix, to-,, 
nada coro el M. 9II i el de Girona 
citats. 

G. R. \VooDWARD, Piae Cat~tiOtJes, de 
THEODORI PBTRI, del 1582, a la Plain
song and Med. Mus. Society (1910}, 
p. 29. ANGLtS, Huelgas, 1, 130 i SS., 

de Tortosa. 
Var·iae Preces (Solesmes, 1888), n.0 3, 

p. 9· A. GASTOUÉ, Ordinarium Saluta
ticmum, n. 0 24 coro Solesmes i n.o 25 de 
Hu (tenor}. W. BXUMKER, Das Katho
lische deutsche Kirchenlied, xv, 747, amb 
la versió de Lleida que s'avé amb la de 
Solesmes. Huelgas canta amb el Sanc
tus IV del Graduale; les versions res
tants amb el Sanctus vm. 

4 



XXVI 
Organa 

N.• de 
les Folis 

peces del tacsJmil 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 
33 

34 

35 

36 

37 
38 

18 
18-19 

19-19' 

20 

20' 

20' 

21 

21-21 1 

21'-22 

22
1 

22
1
-23 

Incipit del text N.o·dc 
vcus Classilicació 

TAULA DEL ·coNTINGUT DEL 

Manuscrits amb polifonía 

O Jesu salvator 3 
Agnus Dei ... Summa patris virtus 2 

Tropus d' Agnus 
Agnus amb tropus 

Gloriosa spes reorum 2 Tropus d'Agnus 

Crimina tollis, 1 Aspera mollis 

Regula moris, 1 Mater honoris 

Mortis dira ferens 

Christi patientia 

Christi miseratio. 
Exsultet haec concio 

Benedicamus... Cum caotico 

Benedicamus Domino 

Catholicorum concio 

Benedicamus Domino 
Benedicamus Devotis meutibus 

Qui non fecit ex nihilo 

Exsultemus et laetemur hodie 

Benedicamus Hic est enim 

Benedicamus Domino 
Verbt¡m patris hodie 

2 Tropus d'Agnus 

3 Tropus d'Agnus 

2 Tropus d' Agnus 

3 Tropus d'Agnus 

3 Tropus d' Aguus 
3 Tropus d' Agnus 

3 Benedicamus tropat 

2 Sense tropus 

Barcelona, Orfeó Catala, r , f. 9; Barcelona, 
Arxiu Corona d'Aragó, Ripoll, n.• 139, 
f. 93'; Monestir de Maigrauge (Suissa). 
Tots tres a tres veus. Engelberg 314, 
f. II5'· A una veu. Osnabrück, Catedral, 
s. xv. A quatre veus. 

W1 94, a tres veus; W1 214; Munic, lat. 
5539, 30'; Engelberg, 314, II7. Aquests 
tres a dues veus. 

Engelberg, 314, 135'; Berilo, Mus. ms. 40580, 
¡o'; Londres, Br. Mus., Add. 27630, 65. 
Tots a dues veus. 

2 Tropus de Benedica· París, B . N. lat. II39. f. 44'. A una veu, 
mus. amb el comen~ a dues. Londres, Br. Mus. 

2 

2 

Sense tropus 
Benedicamus tropat 

Tropus de Benedica-
mus. 

2 Tropus de Benedica
mus. 

2 Benedicamus tropat 

2 Sense tropus 

Addit. 36881, f. 13'. A una veu. 

Compostela, Calixtinus, f. 190. A dues veus, 
pero sense tropus. 

2 T ropus de Benedica- Cambridge, Univers., Libr. Ff. t 17, f. 4'. 
mus. A dues veus. 
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Manuscrils 
g~gorlans eslra.ogers 

París, Arsenal 135, Mis
sale de Salisbury (o 
Londres?), s. xm, foli 
288. 

Manuscrits gregorians peniost!lars 

-

Text 

Bíbl. de Catalunya, M. gii, f. x6¡. Bar- AH 47, 398. 
celona, Museu Diocesa, n.o 750, f. ¡o. 

París, Arsenal 135, 287'; Tortosa, 135, 35'. 
Worcester, I6o, 351; 
1\Iunic, Universitat, 
Cod. 156, 258; Assls, 
695. 63'· 

Els monjos de Solesmes Missal de Segovia impras a Venecia en 
!'editaren d'un codex 1500. Text. 
del S. XII. 

AH 20, 22, i 47, 
375· 

CHEVALIER,37249; 
BLUME, a Ras
segna Gregoria
na (1907), 413. 

Vegi's n.• 186 de 
Huelgas. 

París, B. N. lat. 904, i Madrid, B. N., Mss. 19421, f. xo6', i AH 20, 226. 
903; París, Arsenal Mss. 289, f. 126'. 
8521, n.• 9 (text). 

XXVII 

PubUcnctous 

~lúsica 

La melodía del tenor és el n. • IX del 
Gradual e. 

ANCLES, Hteelgas, I, 134 i s., versi6 de 
!'Arsenal. Per la melodía del tenor, 
cf. Graduale, n.o IX. 

Melodía del tenor, Graduale Romanum, 
n.• xx; la de Maigrauge, i Engelberg 
és la del n.•xvn. P. WACNER, Geschichte 
der Messe, 1, 32, dóna la de Maigrauge; 
al I<irche11musikalisches Jahrbuch, 1931, 
la d'Osnabrück. HANDSCJIIN, Zeitschrif 
für MW, x, 535, la de l'Orfeó Catala. 
ANCLES, Httelgas, x, 79. í ibídem, m, 
la de l'Orfe6 Catala. 

Música com el n.• 23 anterior, pero ja 
a tres veus. 

HANDSCHIN, Schweizerisches J ahrbuch für 
MW (1928), n.• 3. d'Engelberg. AN· 
CLUS, Huelgas, 1, 138 i s., reproducci6 
de 1' Arsenal i de Tortosa; i Huelgas, m, 
transcripci6 de W1, f. 94· 

Cf. n.s 27 i 28. F. GENNRICH, Deutsche 
Vierlelfahrschrift für Literat. tmd Geis
tesgesch. 1931, IX, 302 de Hu. 

Cf. n.• 26 i 28. 
Música igual als n.s 26 i 27. F. GENNRICH, 

Deutsche Vierlelfahrschrift für Litera 
turwis. und Geistesgesch. (1931), IX, 
307, de Hu. 

Melodía del tenor, Atltipllonale 49*, In l. 
Vesptris. BECK, Le Cllanson"itr Cangé, 
n, (41] i s., de Huelgas. 

J. WOLF, Festschrift Pettr Wagner, p. 231, 
la de Berlín. HANDscmN, Schweizeri 
sches ]ahrbuch für MW (1928), exem 
pie 5. d'Engelberg. 

La melodia del tenor, recorda la de 1' An
tiplzonalc, 48*, In I . Vesperis. 

La melodia del tenor, recorda la de In 
Festis Solemnibus de l'Antiphonale, 49*. 
ANCLES, Huelgas, 1, 61, reproducci6 del 
comen~ament de Compostela. 

Variae Precrs (Solesmes, 1888}, p. 143 i 
BARCE, Cantus pro Bettedictionibus, 
p. 107, d'uncodex del s. xn. A una veu. 

F. CLlhiENT, Chants de la Sainte Chapelle, 
p. 17, de Sens i de París, lat. 904.V1LLE· 
TARD, L' O//ice de Pierre de Corbeil, 
p. 178, de Sens i de París, lat. 903. 
LoRIQUET, Le GYaduel de... Rouen, u, 
14. G. R. WOODWARD, Songs oj 
Syon (1910), 91. WOOLDRIDCE, Early 
English Harmatty, pi. 27, de Cam
bridge. J. BEcK, Le Chansonniet' Can· 
gl, 1 (39), de Hu. ANcL~s. Huelgas, I, 

145, de Madrid, 19421. 



XXVII! 
Organa 

N.• de 
les Folis 

peces del facsímil 
Incipit dcl text 

39 Bencdicamus benigno voto 

40 25'-26 Benedicamus Domino 
41 26'-27 Verbum patris hodie 

42 27·27' Haec est mater Domini 

43 28-29' Resurgentis Domini 

44 29' Bencdicamus Domino 
45 30 Benedicamus Domino 

46 30-30' Gr. Orones. ~. Surge 

47 31-31' Gr. Propter. y. Audi filia 

48 32 Caeleste praeconium 

N.• de 
vcus 

2 

3 
2 

2 

3 

2 
2 

2 

3 

2 

TAULA DEL CONT!l\TGUT DEL 

Classificació Manuscril~ amb polifonia 

Tropus de Benedica-~ Mila, .\mbrosiana, 17; Compostela, Caüx-
mus. tinus, f. 190. Tots dos a dues veu~;, sense 

tropus. París, B. N. lat. II39, 6o'. A 
una veu. 

Sense tropus 
Tropus de Benedica-

mus. 
Tropus de Benedica-

mus. 
Tropus de Benedica-

mus. 
Sense tropns 
Scnse tropus 

Organ. Propr. Missae W1, f. 29, Flo, f. 105, i W2, f. 68. A dues 
veus, amb estil de Notre-Dame. 

Organ. Propr. Missae 'W1 41, Flo 128, i \V1 84. A dues veus, a 
1 l'estil de Notre-Dame. W1 23'. Altra 

versió a dues veus. 
Tropus d'Hosanna 

1 



CÓDEX MUSICAL DE LAS HUELGAS 

Maou~rits 
grcgorlans estmng~rs Manu•crits grcgorians ~ninsulaJS 

XXIX 

PubUcaciODS 

Música 

Mila, Ambr. D 75, I..lllladrid, B. N., 1\Iss. 19421, f. 
f. 16'. A una veu. Mss. 2S9, f. 140'. A una veu 

tropus. 

1101
• Í ¡ CHEVALIER 24131. 

í sense 
RAILLARD, Recueil, n.0 24, del lat. II39, 

de Paris. CoussEMAKER, Hist<rire, pa
gina 227 Í SS., de Mila. P. W AGNER, 
Ei1J/íihrung, In, soS, amb altre text, 
del <:Odex 7 de Aachen. ANcLES, 
Huágas, I, 146, de Mila, Ambr. D 75 14 • 

Huágas, m, de Compostela. 

Cf. n.• 3S Hu. 

CHEVALIER 7599 

Parls, B. N. lat. 77S, Vic, cOd. CXI passim, í XXXI, f. 1S'; AH 47• 331. 
f. 209; B. N. nouv. Tortosa, 135, f. 17; Madrid, B. N., 
acp. lat. 495 (Trop. de M. 1361, f. 193; Bibl. de Cat., M . 9II, 
Girona), f. 49· f. 162; Girona, St. Feliu, s. s., f. 205'; 

Missale Hispalense 

Barcelona, Museu Díocesa, n.• xoS7, 
f. 12S; Barcelona, Arxiu Corona d'Ara 
gó, COdex 46 de St. Cugat, f. x6x, etc., 
íncípit. 

-=-----· 

Al tres Mss. estrnngers 

Vatica, lat. 4743, 4ro. Sense 
música. 

Munic, lat. 232S7, f. 26S, i 
germ. 101, xS3'. A una veu. 
París, lat. 3639, 177'. (Text.) 

Alemanys, 7; francesos, 1 1. 

Alt res Mss. hispanics 

Melodía del tenor Graduale, n.• IV, pági
na r6*. 

Melodía del tenor al Gf'aduale, 46 i s. 

Melodía del tenor al Graduale, p. srS. 
ANGL~S, Huelgas, III, de W1, f. 23'. 

Cf. n.0 1S de Huágas. ANCLES, Huelgas, 1, 
150 i s., transcripcíó de Víc, XXXI; 
HuELGAS, 111, transcripció de Tortosa. 

Public:ocions 

Text MúSica 

AH 34, 71 ANCL~s. Huelgas, 1, rSo. Frag-

AH 46, 216 
i 54· 414 

AH 54, 427 

AH 54· 343 

ment de l'Orfeó Catala i deis 
dos de Tortosa. 

ANCLES, Huágas, I , rS2 i ss. 
Fragments de Tortosa i Mu
nic, 101. 

BARCE, Cantus, 51· Cantuale 
Missionis, 63. MOBERG, JI, 

n.• 7· AUBRY, Proses d'Ad4m, 
passim. CoUSSEli1AKER, His
toire, pl. 24-25, de Douai, go. 

I del 1507. 

Segles XIV-xv, 4 
missa.Js S. XV i 
el del 1507. 

Cambridge, Add. 710, xo8. Barcelona, Orfeó Catala, ms. I, AH 37, 72 Huelgas, n.0 75; eJ. també nú
mero 184. Br. M., Ilarley, 97S, I. 12. f. 10'. 

Com el n.• 56. Vatica, lat. 4743, f. 409 (text). 
Perugia, Capit 30. 
Parls, Arsenal 135 i Graz 456, 

126'. Diferents de Hu. Vati
ca, Jat. 4743· 4091 (text). 

AH 37· SI 

AH 37, 67 
AH 40, II7 
AH 8, 55 



XXX TAULA DEL CONTINGUT DEL 
Proses 

1 

N.• de 
les Folis Jnclpi\ del te:.:t Vcus Clnsslflcació ;\lss. amb poll!onln '!'ortOS.'\ B. Cntaluuyn 

peces del facslmil 135 M. 9tt 

62 52'-54 In sapientia 1 Disponeos I Prosa XIII 6o' 

63 54'-56 Victimae paschali laudes 2 Prosa x1v Parls, B. N. lat. 3549, 158'; 75 
W2 204, amb el text Virginis; 
Cambridge, OOdex ss. x1v-xv. 
Tots a dues veus . 

. 

64 56-57' Personarum trinitatem I Prosa xv 
65 57'-58' Coetus apostolici I Prosa XVI 
66 58'-59' Caeli solem imitantes 1 Prosa xvn ro6' 125 

' 

67 6o-6I Jucundare plebs fidei.Js I Prosa xvm 1071 roo' 

68 61'-62' Ex agone sanguinis 2 Prosa x1x 
69 63-64' Elisabeth Zachariae 1 Prosa xx 72' II2 

70 65-65' Confessorum agonia 1 Prosa XXI 
71 65'-67 Rex aeternae majestatis I Prosa XXII 
72 67'-68 Virgines egregiae I Prosa XXIU 111' 145' 

73 68-70 Ad honorem salvatoris 1 Prosa XXIV 

74 70-71' Ad celsi connubia 2 Prosa xxv 
75 71'-73' De Christi corpore I Prosa xxvi 

76 73'-74' Gaude, virgo, plena Deo 1 Prosa XXVII 
77 75·76' Dolens auctor omnium 1 Prosa XXVIII 

78 76'-78 Laudes aeterni numinis 1 Prosa XXIX 
79 78'-79' Intra viridarium 2 Prosa XXX 
80 8o-81' Salve regina gloriae 2 Prosa XXXI París, B. N. la t. 5247. 136', 

lat. 1343, 6I, i Londres, Br. 
:\Ius., Egerton 945· 291. 

Tots tres, amb !'Amen, a 
dues veus . 

. 

1 
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Missale Hispalense 

Com el n.o s6. 
Com el n. 0 56. 

Com el n.o s6. 

Allres i\Iss. cslmngcrs Altres Mss. ltlspAnics 

St. Gall 546, ll.¡ , u, f. II5. Madrid, B. N., Mss. 19421, 105; 
l\Iontserrat, Ms. 73: 65'; Llei
da, n.• 8 Roda, f. r81; Mis
sals Valencia i Saragossa. 

París, B. N. lat. 1086, 48; lat. Vic, Catedral, cx1, 78. Osea, 
778, 83'; lat. 1139, 15Q; Ar- s. s., 32'; Barcelona, Bibl. 
senal 135, 243'; Br. Mus. Catal. M. 40, 143'; Toledo, 
Calig. A. XIV, so: Cambrid- 35.10, 99; Urgell, Missale 
ge, Univ. libr. Add. 710, 6o. 1\Ii:\:tum, n.o 2. Girona, Sant 

Feliu, Tropari, s. s., 172' ; ibí
dem, 7, 39', sense música. 

Burgos.~ S t. Esteve, n.o 2. 

París, B. N. lat. 1086, II4, Toledo, 35.10, u.;; Seu d'Ur-
i lat. 904, 240. gell, Misale Mixturo, n.• 25. 

Missale, s. xv, de Tara~
na, el de Tortosa del 1485, 
i Girona, St. Feliu 9, 345'. 
Aquests tres sense música. 

París, B. N. lat. 1086, u2; Seu d'Urgell, Missale Mixturo, 
lat. 904, zor'; lat. 830, 354; n.0 24. Dos missal5, s. A.'V, de 
Munic, Bibl. Ursprung, Gra- Tarac;ona, Missale de Sara
duale del 1420, So' ; Cam- gossa del 1485. Aqucsts tres 
bridge, Univ. Libr. Add. darrers sense música. 
710, 86. 

Del 1500 i 1534. Difercnts cOdex, ss. x1v-xv. 

Com el n.o s6. 

'l'ext 

AH 5.¡. 12 

Ali 37, 39 
AH 37. 285 
AH 55, 5 

AH 55, 11 

AH 37, 289 
AH 9, 179, 

i ss. 209 

AH 37, 292 

París, B. N. lat. 1309. sense Girona, Catedral 3 P. SenSl' AH 55. 28 
música; lat. 1139, 14'; lat. música. 

Com el n.0 56 i 
el del 1500. 

El de 1500, 1507 
i 1534· 

Com el n.0 56. 

ro86, 120'; lat. 830, 356; 
lat. 904, 262; lat. 1339, 41'. 

Bibl. Vaticana, lat. 3087, f. 22. 
Sense música. 

i\lunic, germ. 716, 33· 

Missale de Toledo del 1512 i 
el de COrdova del 1525. 

Tarragona, Arx. Episc. rz, 17. 

AH 37, 94 

AH 37, 40 

All J7. 67 
AH 20, 151 

AH 9, 74 

XXXI 

Publicacions 

Música 

ANCL~S, Huelgas, I, 190. Frag
ment de Hu amb ritme 
Uiure i també un fragment 
de Madrid. 

Graduale Romanum, 204. 

F. Cr. ÉMENT, Chants, n.0 31, 
del lat. 904 de París. AN
CL~s. Htu:lgas, I, 194· Frag
ments de La Seu i de Tor
tosa. 

ANCLES, Huelgas . 1, 196 i s. 
Fragment de La Seu. 

ANCLES, Huelgas, 1, 198. Frag
ments de Tortosa i de la 
Biblioteca de Catalunya. 

Cantus varii romauo-seraphici, 
p. 307, tonada diferent de 
Hu. 

ANCLES, Huelgas, 1, 201. Frag
ments de Hu, amb ritme 
mixte ad libitum. 

Huelgas, n.s 51 i 79· 
Huelgas, D.

0 55· Cf. també 
n.o J84. 

Huelgas, n s 51 i 74· 
Revue du Chant GrlgOT., vm, 

65 i ss.; melodía adaptada 
al text de Munic. ANCLES. 
Huel~as. 1, 204 i s. Frag
ments del lat. '343· lb!dem, 
111, 1' Amen del lat. 5247. 



XXXII 

Motets 
TAULA DEL CONTINGUT DEL 

N.• de 
les Folis 

peces del facslmll Text Veus Clnssificacló I-'onl musical w, Flo ~la M o 
----l-------l-------------------l-----l---------¡---------l---------l--------1-

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

s5'-s7 

87-88 

88-88' 

89-90 

90-90' 

90'-92 

92-93 

94 

94
1 

95 

95
1 

96-96' 

Belial vocatur 
Tenura 
Dum superbit impius 
Tenor 
Alta bovi et leoni 

l Tenor 

1 

{

Sicut a prophetis 
Tenor [Propter?] 
Gaude, chorus 
Tenor [Angelus) 

1 

{
Veni vena veniae 
Tenor [Et in fines) 

1 

{

Mundi dolens de jactura 
Tenor 
Mulier mysterio 
Tenor Mulierum 
Agmina militíae 
Tenor Agmina 

{
Non orphanum te deseraru 
Tenor (sense copiar) 

Surrexit de tumulo 

{

Splendidus regís 
Leo, bos et aquila 
Tenor [Kyrie) 

1 

{
o quam sancta 
Tenor [Et gaudebit) 

{

Honor triumphantis 
Tenor 
Patrum sub imperio 
Tenor 
In omni fratre tuo 
Tenor [In saeculum] 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

Motet x 

Motet u 

l\lotet m W¡. f. u', 
Flo 42', 'V2, 

28. A tres 
veus. 

Motet IV 

1Iotet v 

Motet vr S t. V., 291. 
Aduesveus. 

Motet VII 

Motet vm Flo, 164. A 
dues veus. 

Motet IX St. V., 292'. 

Motet x 

Conductus 1 

D. Motet xr 

Aduesveus. 

Flo, 174'. A 
dues veus. 

Motet XII F lo, 161'. A 
dues veus. 
St.V., 289'. 

Motet XIII 

Motet XIV 

Motet xv 

Flo, 121' i 
w,, Sr. 

407. A 131'. A 2, 62 Larga; 
dues veus. r.lues veus. 4, 48 Hye1. 

396. A 
tres veus. 

405. A 
dues veus. 

Tots a dues 
veus. 

4, 89 S'au- 5, 128 Tr. 
cuns. A dues J'ai i 1\lot. 

veus. Aucun i 3, 
39 Tr. Po
vre i Mot. 
Gaude. A 
tres veus. 

133. Mot. 4, 23 Amor 5, 124 Tr. 
Veni. A qi; 2, 72 Desconfor

dues veus. Verbum. A tés i Mot. 
cines veus. Amors qi. A 

tres veus. 

x, x; com Flo; 
1,13Quant. 
Tots a tres 
veus. 

2, 43· A ducs 3, 42 Tr. 
veus, com Quant i Mot. 
Flo. Non. 5, 135 

Tr. Quant i 
Mot. E l 

mois. Tots 
dos a tres 

veus. 

4II'-412', 132 Tr.Hy- 3. 2 Tr. El Mo 3, 36. Tr. 
Tr. Hypo- pocritae mois i Mot. El mois; 

critae i i Mot. O Al cor ai; i 1\Iot. O 
i\Iot. Velut. quam. A 2, 74 a Mot. quam. A 
A tres veus. tres veus. l\lemor. .\ tres veus. 

tres veus. 

133'· A 
dues veus. 

134'· A 
dues veus. 

2, 74b Mot. 
Virgo. A 
dues veus. 

3, 37· A tres 
veus. 'fr. 

Mout i Mot. 
In omni 

A consultar 
Mo 7· 265. 
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Bn Ars A, B i C I,o A, B, C l )) l).~rmstadl 

N.• 36. Tr. A, n.• z; i 
Povre iMot. B, n .• 9· 
Gaude. A Tots a d ues 
tres veus. veus. 

N.• 6. Tr.Ag
mina ... Can
dentia i Mot. 

Agmina ... 
Caelestis. A 

tres veus. 
N.0 67. Com 

;\Io 3. 42. 

N.• 85. Tr. 
O miranda 
i M:ot.Salve. 
A tres veus. 

N.• 7~· Com 
l\Ia. 

N.• 47· A tres 
veus. Com 
Mo 3· 37· 

B, 45; i A, 
gr. E l pri
mer, a dues 
veus, i el 

darrer, a 
tres. 

B, n.• 8,1\Iot. C, n.• 7· Mot. 
Velut. A O quam. A 

dues veus. dues veus. 

B 54'; i e 4'. 
Un i altre a 
dues veus. 

XXXIII 

Publlcactous 
Altrcs mauuscrils 

Text llatl 'fext rronces Música 
---1--------1·--- 1-------------------

Alta CHEVA
LIER 22873; 
Larga FLA
crus,n.ox44 

STlMMING, 
n.• 19 

ANCLES, Huelgas m, clausu
la, de Flo i motets F lo, 
Ma i W2 2, 62 i 4. 48. 

Noailles, n.• 15, Aucun. A MoNE n, 131 Povre STIM- CoussEMAKER, L'Art, n .• 9. 
dues veus. Cl. n.• 87-88 MING, n.• xS, de Mo. AUBRY, Cent Mo-
Tr. Povre. Els tcorics el Aucun i J'ai tets ceBa. ANGLES, Huel-
citen. RAYNAUD, l, gas III, de W2, Noailles i 2 

84 de Mo. 

Oxford, Bodl. Douce, 308, Yerbum, AH RAYNAUD, 1, AUBRY, Cent Jlfolels, tu, 
n.• 19. Només text del 49, 216 So pi. 4 de St. V. ANGLES, 
motet. Huelgas m, clausula de St. 

V., i motets de Ma, 2 de 
W2, i Mo. 

ANGLts. Huelgas m, clausu
la de Flo. 

C:layet, nombres 28-29. Tr. De Agmina, AH 
la virge i Mot. Quant. A tres 21, 195 
veus. St. Víctor, 258: París, 

AUBRY de Ba. WOLF, Hand
bucll der Not., 1, 218 de 
Ba Í Lo B. GENNRICH, 
7.eif.schrift fMW, XI, 281 i 
ss. de tots els Mss. ANCLES, 
m, de St. V. i de Flo. 

B. N. lat. 844, 199, L'au-
trier cuidai. A dues veus el 
primer, i a una el segon. 

Besan~on, n.• 20 (incipit Fl.ACIUS, RAYNAUD, l, AUBRY, de Ba. ANCLES, 
n.s 24 i 91, Huelgas m, clausula de text). Com Ba, n.• 67. n.• 56 

STIMMING, Flo, i motets deFlo, \V8 i 

Munic C, 75. Mot. Salve 
mater. A dues veus. 

n.• 40 Mo. 

AUBRY, de Ba. 

Clayette, n.• 42 (text). Be- Oquam, AH El mois AUBRY, de Ba. LuDWIG, 
san~n. n.• 9 (incipit te:tt). 42, 71. Hy- RAYNAUD, r, Handbuch-Adlerz, 234 i s. 
París, f. fr~. 2193 (text). pocritae i n.• tS, fragments de tots els 1\fss. 
Vatic. Reg. 1490. A dues Velut, AH Al cor ANcLEs, Huelgas m, clau-
veus, sense música. Els 21, 2or, Me- STIMMlNG, sula de St. V. Motets de 
toorics el citen mor,AH49, n.• 5 Flo, Ma i W2 3, 2. 

236. 

Boulogne s, 1\I 148 (119), AH 21, 
n .• 5· A dues veus. La Cla-
yette, n.• 27. A tres veus 
(text). Besan~on, n.• 13b 
(incipit del te>..-t). 

ANGLES, Huelgas DI, clitusu
la de Flo i motet de Ma. 

200 RAYNAUD, 1, CousSEMAKER, L'A'Yt, n.• 7, 
n° 19, i STIM- de Mo 3. 37 i n.• 28 de 
MING, n.o 25 1\Io 7• 265. KOLLER, VieY

telfahrsch'Y.fMW, IV, 33 de 
Mo. AUBRY, de Ba. GENN
RlCH, Rondeaux, u, 89. 
ANCLES, Huelgas DI, de Lo 
B. Lo C i Mo 3. 37· 



XXXlV 

Motets 

N.• de 
le~ FoUs Text Veus Classificoció peces del facslmil 
--

9? 97-97' Crucifigat omnes 2 Conductus u 

98 98 { Arl caeli su blimia 2 Motct xvr 
Tenor (Ta) 

1 
99 98'-gg t A ve, caro, splendida 3 Motet XVII 

Tenor [Omnes) 
Virgo parit puerum 3 D. Motet 

100 99'·100 , Nova salus horninis XVIII 
~Tenor [Benedicamus) 
Salve (Ave) virgo regia 3 D. Motetx1x 

101 1oo'-Io1 LA ve, gloriosa 
Tenor [Domino) 

1 

102 1011 1 Novus miles sequitur 2 Conductus 
11! 

r O Maria, virgo regia 3 D. Motet xx 
103 102 l Organica cantica 

Tenor [Amen) 
1 ro :\!aria, virgo davitica 3 D. :\Iotet XXl 

104 1021·103 { O Maria, ma ris stella 
LTenor [Vcrita tcm) 
1 

105 103'-ro4' 1 Parit pm...,. mo'= 2 Conductus 
IV 

} "'""""'"'··· Go•tato 
3 D . Motet 

106 105 Benedícite ... Edent XXII 
Tenor [Aptatur] 
Res nova rnirabilis 3 D. lllotet 

107 105'-Io6 Virgo, decus castitatis X.'(!II 

l Tenor [Alleluia) 
1 
{ Salve, virgo virginum 3 D. Motet 

108 106'-107 O dulcissima XXIV 
Tenor (Aptatur) 

1 

109 107' 
( Et florebit lilium 
L Tenor [Et florebit] (manca) 

1 Motet xxv 

TAULA DEL 

Font musical w, Flo M a 

78'. A 231'. A 
tres veus. tres veus. 

W 1, 58; F lo, 105'· A 
133'; wt. dues veus. 
87. Sem-
pre a dues 
vcus. 

230. A 139· A 
tres veus. dues veus. 

397'. Tr. i 
Mot. OMa-
ria, maris. 
A tresveus. 

232. A 123. A 
tres veus dues veus. 

CONTI NGUT DE L 

w. 

46'. A tres 
veus. Tam-
bé 138'. A 
dues veus. 

140, sense te-
nor, com a 
conductus. 
Arluesveus. 

r, 3 com Flo, 
amb el text 
OMariama-
ris. També 
1, 14 Glo-
rieuse. Tots 
a tres veus. 

4· 3 Cbas-
cuns qi de. 
Aduesveus. 

M o 

4· 53· Co 
Hu, 

m 
es a tr 

veus. 

4• 52. Tr. o 
o Maria,virg 

iMot.OM:a 
ria, maris. A 
tres veus. 

4· 58. Co Tll 

es Hu, a tr 
veus. 

M o 7· z68· 
Tr. Salv e 
iMot.Estil. 
A tres veus. 



CODEX MUSICAL DE LAS HUELGAS XXXV 

Publicacions 

Ba Ttxt llnU 
Altres manu<crits Ars A, B 1 e I,o A, B, e 1 O Oarmstadt 

Música Text !mn~5 

N.• t. A tres B, n.• 7· A 
veus, com d u es veus. 
Hu. 

8. Tr. Stirps 
i Mot. Ar
monizans. 

A tres veus. 
N.• 75· Com 
M o. 

A, n.0 2, i B, 
n.o 3· Tots 
dos a dues 
veus. 

N.o95.Atres B, n.• 1 i IT, C, n.• 9· A 
veus, com com Hu. dues veus. 
Hu. 

N.o 33· Com 
Mo. 

Oxford, Rawl. C. 510, 13' AH 21, t6t, 
(text). Stuttgart, Landesb. HtLKA-
HBI Ascet. 95, f. 33'. A ScRUMANN 
una veu. COdex Buranus, Carmina 
f. 13; sense música. Cam- B11rana, 
bridge, Jesus Collcge, r8, n.o 47 
f. 3, fragment. A tres 
veus. 

Huelgas, motets n.• 51 i 53, 
com aquest 17. 

1----------------
ANCLES, Huelgas m, de W1 

i de Flo. 

ANCLES, Huelgas m, clau
sula de W 1, F lo i W 2. 

Motet de Ma. 

ANCLES, Huelgas, III, motets 
51 i 53· 

N.• 13. A Munic C, f. 74· A dues veus. AH 21, 190 i CoussEMAKER, L'Art, nom
bre 17 de Mo. AUBRY, 
de i\Io. WooLDtuDCE-Hu
CHES, Early English Har
tnetly, pi. 20-21 del Br. M. 
ANCLES, Huel. III, de \V2. 

dues veus. Besan~on 716, n.• 14 (In- AH :20, 184 
cipit del text). París, Ma-
zarine 307 (536), f. 205'. A 
dues veus. Br. Mus. Harl. 
978, f. 9'. A tres veus. 

AII 21, 90 ANCLES, Huelga,s lli, de Flo 
i de Ma. 

AUBRY, de Ba. 

N.0 2. A tres Besao~on, 716, n.• 19. A CHEVALIBR STIMMINC, CoUSSEMAKER, L'A.rl, 0.0 8, 
veus. Com tres veus. Cambrai, 4 ro 18227 i n.o t, de !'a- de Mo. KoLLER a Viertel

jarhschr. fl\IIW , IV, 6o de 
M o. AUBRY, deBa. GENN
RICH, ZfMW, XI, 269, de 
Hu:i w2. ANCLES, Huel
gas III, de Flo, i 2 de W 2. 
Cf. n.0 137, de Hu, 

Mo. (386), n.0 4· A rlues vcus. 
Els toorics el citen : cf. 
CousSEMAKER, Scriptores, 
1, 96, I, 129, 1, 324, I, 401, 
i CoussEMAKBR, Histoire, 

AH 20, t88, péndix 
respectiva

mcnt 

N.0 II, Com 
!Tu, a tres 
veus. 

273· 
Oxford, Rawl. C 510 (text). 

París, B. N . f. fr~. 20050 
(Chansonnier de St. Ger
main), f. 48'. A una veu, 
com de can~ó proven~al. 

Ali 20, 64 SPANKE, Zeitschri{t /ür {rant. 
Sjwache und Literat. un, 
113 de Ma. ANCLES, m, 
de Flo i de Ma, i 1, 266 i 
s., versió de St. Germain. 

Boulognes,M 148 (119), n.• 6. AH 46, 193 i CoussEMAKER, L'Art, n.o 6 
A dues veus. Munic, la t. CHEVALTBR de Mo. WOOLDRIDCE, Tlze 
16444, n.• 18. Fragment a 21758, res- Oxford History of Music, 1, 
tres veus. pectivament 376, de Mo. AuBRY, deBa. 

Besao~n. 716, o.• 12; Turin, Salve; MONB RAYNAUD, J, AUBRY, de Ba. Pe! refrany 
Reale Bibl. Mus. Vari 42, 11, 213 224 •Aytni•, cf. GENNRICB, 
n.• 3, com Mo i Ba. 1\'[u- Rondeau%, n, 25 i ss. AN-
nic C f. 78. Tr. Salve i CLES, Huelgas m, de Mo i 
Mot. In Gedeonis. A tres ~[unic C. 
veus. 

París, Arsenal, 5198, p. 224; 
B. N. fr~. 845, 108'; fr~. 
846, 31; fr~. 847, 64 i Mo
dena, AR 4• 4• 229'. Tots a 
una veu. 

STIMMING, 9· AuBRY, Le Chanson11ier de 
BBCK,Cizans. l'Arsenal, p. 75; només 
Can¡i, n, 70 facsimü. BEcK, Die Me

/odien der Tf'oubadcur, pa
gina 89. Comen~ del fr~ .• 
846. Le Chansonnief' Can
gé, 1 i II, 70, facsímil, i 
transcripció del fr~ .• 846. 
ANCLEs, Huelgasm,deW2, 

Arsenal, i ír~ .• 846 i 847. 



XXXVI TAULA DEL CONTINGUT DEL 
Motets 

N.• de 
les Folis Text Veus Classificació 

peces del facslmil 
Font musical \V, F lo Ma wt M o 

. 

110 8 8, rdola 1 Dom '"bdola I Motet xxvr 
10 -ro Tenor (manca) 

111 I09 i:~~rsunt causae 2 Motet XXVII 

112 
, Virgo virginum 1 Salus 2 Motet xxvm 

I09 -no Tenor 

113 Mulierum hodie 2 Motet XXIX 392' Pro- 2, 65 Prima; 5, 83. Tr. So-
IIO ~Tenor Muli.erum dit. A tres i 4· 5 E n vent i Mot. 

veus. grant. Tots En gran t. 
a dues veus A tres veus. 

Música,com 
Flo. 

114 no' {Mulieris marcens venter 2 Motet XXX W1, 58; Flo, 406'. Mu- 2, 42; coro 
Tenor 1201

, i w,. lieris. A Flo; i 4. 21. 

1 

75'. A dues dues veus. A la reve-
veus. nue. A dues 

veus. 

115 rivin= Soripto=nm 2 Motet XXXI 135· A 
III Tenor [Filia] dues veus. 

116 Omnipotens fecit 2 Motet XXXII 136'. A 
III Tenor dues veus. 

117 II11 ¡Tu, claviger aetheris I Motet XXXIII 
{Laus tibi, 1 Salus 3 D. Motet S t . V. 288. 3. 15 : Tr. 2, 29. Quadr. 

118 IJ2 Laus tibi, 1 Virgo XXXIV A tres veus - Dex je fui Di ex mout 
Tenor [Et vide etc.] i Mot. Dex Tr. Diex je 

je n'i puis.A fui i Mot. 
tres veus. Diex je n'i 

puis.A qua-
tre veus. 

Jin saeculum Artifex saeculi 3 D. Motet 
119 Il 2 1 In saeculum, supra mulieres XXXV r ... , [In ~olnm] 

Gaude, (Salve) virgo nobilis 3 D. Motet 7. 284. Coro 
120 Il3 Verbum caro facturo est XX.'I{VI Hu. 

Tenor Et veritate 

' 

{Ave, regina caelorum 3 D. Motet 7. z85. Coro 
121 II3' Alma Redemptoris mater XXXVII Hu. 

Tenor [Alma] 
1 . 

D. Motet Flo, 154'. A 1\fot, JO Marm, decus angelorum 3 2, 24 
122 Il4 De virgula, veris initio XXXVIII dues veus. De virgula. 

L Tenor [Et confitebor] Adues veus. 
Allí apunta 
el Laiu te't 

en mai. 
Avui perdut. ¡ p,jlat nhom• in oovo nu- 3 D. Motet 4· 6o. Com 

123 114
1 mm e XXXIX Hu. 

Eximie pater egregie 
Tenor [Aptatur] 
Caeli domina, 1 Quam 3 D. Motet xr. 3. 14 : Tr. 5, IIO. Com 

124 115 A ve, virgo virginum Noine sanz w2. 
Tenor [Et super] amor,iMot. 

Moine qi a 
cuer iolif. A 
tres veus. 



CODtiX MUSICAL DE LAS HUELGAS XXXVII 

Publlcaclons 

Altres mauuscrl\s 
Tcxt llatl Text (rauc~s Música 

Ars A, B i e I.o A, B, e i D Onrmstadt 

No 6o Tr. Pri
ma i Mot. 
Mulierum. 

A tres veus. 
Música,com 
Flo. 

N.0 28. Com 
w'l.. 

N.0 g8. Com C, n.0 6. So-
Hu. lament text 

del motet. 

N.o 5· Com 
Hu. 

N.o JO. Com C, n.s 14-15. 
Hu. Nom~s text 

N.o 4, Tr. B, 0.0 2. Cae
Caeli domi- li domina. 
na i Mot. A dues veus 
Ave, virgo. 
Contrafac-

tum de Mo. 
A tres veus. 

D, f. 59' Mu-
lierum. A 
dues veus. 

París, B. N., fr~. 844, n.0 q, 
i fn;:. 12615, n.0 J7, com 
'V! 4• 5· 

Oxford, Bodl. Douce JOS, 
n.0 14, text del motet. Va
ticana, Regina Lat. 1543, 
f. 1', fragment amb el triple 
en llatf. 

París, B. N. lat. 11266, 0.0 x, 
com Hu. Besan~on, 716, 
n.0 8 (només incipit text\ , 
com Ba. Flor~ncia Naz., 
n, x, 122, f. 7J, dóna el 
Tr. Muoic lat. 55J9, 79', 
també el Tr. 

Huelgas, n.0 58; acf, pero, 
anotat amb VI modus. 

l\I ulieru m, 
:.\IONE, 111, 

55· Prodit. 
AH 49,248. 

AH 49, 247. 

CHl!VA.LIER 
18289 

i 21348 

CHEVALIER 
2070 i 86r. 
Alma AH 50, 

J17. 

RAYNAUO, 
J9 

STIMMING, 
13 

AUBRY, Cent Mokls, de 
Ba i ibídem, 111, pi. 7, 
final del fr~. 844. Pel 
refrany •Bele, aiést.GENN
RICH, Rondeau~, U, 153· 
ANGLES, Huelgas III, de 
Flo, de W1 2, 65 i de Mo. 

ANGLBS, Huelgas III, clau
sula de W 1, Flo i W2• Mo
tets de Flo, de W2 2, 42, 
i de W2, 4, 21. 

ANGLEs, Huelgas m, de Ma. 

RAVNAUD, T, CousSEMAKER, Histoire, pi. 
t2, i SriM· 27, 0.

0 J, de St. Víctor. 
MING, 13 L'Arl, n.0 48, !de Mo. 

KOLLER, Viertelfahrsclll'. 
jMW, IV, 50, de Mo i 
St. Víctor. Pel refrany 
•Diexl je ne puis•, Cf. 
GENNRICH, Rondeau~ ... , 
n, p. 215. ANG.L~s. Huel
gas m, clausula de St. V. i 
motets de w, i de Mo. 

CoussP:MAKER, L'Arl, nom
bre xrn de Mo. F. J. F:á
TTS, Histoire gblbale de la 
Musique, v, 252. Copia un 
fragment de Coussemaker. 
AuBRY, de Ba. 

AUBRY, de Ba. 

ANGLES, Htlelgas m, clausu
la de Flo i motet de W 2• 

N. 0 4· Com El cita FRANCO (COUSSEMA· CREVALIER CoussEMAKER, L' Art, nom
bre 18, de Mo. AUBRY, 
Cent Motets, de Ba. 

Hu. KBR, Scriptores, 1, uo). 15693 

N.o 7· 
aBa. 

i 567J 

Com Arsenal 6J61, n.e 18 i 19, MONE, II, 408 RAYNAUD, T, AUBRY, de Ba. ANGLES 
copia dels textos del Ms. i 407 66 Huelgas m, de W

2
, de M~ 

perdut La Clayette, que i del Chansonsonnier de 
fóra com Mo. París, B. N. Noailles. 
fr~. 12615 (Chansonnier de 
Noailles), 0.0 14. Novelle-
ment. A dues veus. 



XXXVIll 

Motets 

~ 

S 

N .•d 
l~s 

pece 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

f'olis 
del f<lcslmil 

Text 

{Ave, lux luminum 
us' Salve, virgo rubens rosa 

Tenor [Neuma) 

{ Claustrum (Castrumj pudi-
116 Virgo viget melius (citiae 

Tenor [Flos filius] 

u6'-u7 Mariae praeconio 
{Amor vincens omoia 

Tenor (Aptatur] 

II7'-u8 Ex semine 1 Rosa 
{ Ex semine Abrahae 

Tenor [Ex semine) 

n8' r plangant .,,,; p<ad•ti 
Tenor [Omnes) 
Salve, porta regni gloriae 

U9 Salve, salus gentium 
Tenor Salve sancta parens 
Deo confitemini 

t19 Tenor [Domino) 

rEx illustri nata prosapia 
II9'·I20 Ex illustri ... ( ... ( Et nobilis 

l Tenor 

-

Veus Classificadó Font muslrol 

3 D. Motet XLl 

3 D. Motet Flo, II. A 
XLU tres vcus. 

3 D. Motet 
XLIII 

3 D. Motet W1, u, Flo, 
XLIV 32, w •. 17 

i Mo, xo. A 
tres veus. 
Flo, ng'.A 
dues veus. 

2 Motet XLV 

3 D. Motet 
XLVI 

2 :lfotet XLVII Flo, toS', i 
W1, 71'. A 
dues veus. 

3 D. Motet 
XLVlll 

TAULA DEL CONTINGUT DEL 

w, Flo M n w. M o 

4• 56. Com 
Hu, canvia· 
des, pero, 
les veus. 

409'. Tenor 2, 3 Mot.Can- 2, 21 . Quadr. 
Stirps i di da virgi· Plus belle 
Mot. V ir- nitas. 3, 13 Tr. Quant 
ga. A tres Tr. Quant revient i 
veus. revient i Mot. L'au· 

M o t. L'au- trier jouer. 
trier jouer. A quatre 
El primer a veus. 
dues veus, i 
el segon, a 
tres. 

7. 283. Com 
Hu. 

403'. A 2, 5· A dues 4· 62. Com 
dues veus. veus, com Hu. 

Flo. 1, 15 
Tr. i Mot. 
Se j'ai amé. 
A tres veus. 
4· 77 Mot. 
Se j'ai amé; 
4· 46 Mot. 
Hyer mein. 
Els dos dar-
rers a dues 
veus. 

107. A 383. A ro6. A tres 1, 4· A tres 
tresveus tres veus. veus. veus. Com 

\V¡. Flo i 
Ma. I, 16 
Tr. i Mot. 
Mout est 
fous. Arres 
veus. 2, 4 a. 
Deo Confi-
temini; 4· 
58 Mout est 
fox. Elsdos 
darrers a 
dues veus. 



CODEX MUSICAL DE LAS HUELGAS 

Ba Ars A, B i e Lo A, B, e 1 D Darmstadt 

N.0 84. Com 
Hu. 

N.o 97· Com 
Hu. 

B, n.' 4 i ro. 
Com aBa. 
A, n.0 3· A 
dues veus. 

e, n. 0 2. Com 
\Ve 2, 3· 

N.0 59· Com A, n.0 4· A D, f. 61'. A 
Hu. dues veus. dues veus. 

~.0 29. Com 
Hu. 

N.8 8 
Només un 
íragment, 
coma Ba 

Allres rna.ousc:rits 

Besan9on, n.0 ub, avui per 
dut, fóra com a Ba. Munic 
lat. 16444, n.o 8, nom?s 
un fragment com a Mo. 
Cambrai, 410 (386), n. 0 3, 
i Bologna, Liceo Musicale, 
Q II, f. 7'. A dues veus. 

T~xl llllll 

CHEVALIER 
3558! 

i 18295 

XXXIX 

Publicadons 

Text {mn"~ Música 

AusRY, Cent Molets, de Ba. 
Ibídem, nr, pi. 5, repro· 
dueix un fragment del 
Ars B. 

París, B. N. f. fr9. 844 (Chan- Stirps ]esse RAYNAUD, 1, CoussEMAKER, L'Art, n. 0 51 
sonnier Roi), n.• r2-13, i AH 49, 242. 4· de Mo. AusRY, de B:t. Pe! 
ibídem fr9. 12615 (Chan- Claustrum i refrany de les diferents 
sonnier Nooilles), n.• 35· Virgo, Au- versions, cf. GBNNRICH, 
36, com W 2 3, 13. La Cla- BRY de Ba. Rondeat,~. n, pp. 32 i ss. 
yette, n.• 31-33, és per- ANGJ.Es, Huelgas m, clan-
duda. Oxford, Bodl. Douce sula de Flo i motets de 
308, n.0 4; només text del Flo. W 2 2, 3, Lo C, W 2 3, 
Mot. Bologtia, Liceo M\t· 13, Roi, Noailles (cf. Huel-
sicale, Q II, f. 8; només gas, 1, 287) i Mo. 
Mot. Virgo viget. Cambrai 
410 (366), n.0 12, Mot. 
L'autrier. A dues veus. 
Citat per FRANCO (Cous-
SEMAKER, Scriptoru, I, 119 
Virgo). 

París, B. N. lat. 11266, n.0 3· CHEVAL1ER 
Com Hn. Besanc;on 716, 1008 
n.0 7, contenia una versió i 11162 
com Hu. Florencia, Naz. 
n, 1, 122, f. 144'. A tres 
veus. El cita el PSEUDO
ARISTOTIL (C'.OUSSEMAKER, 
Scnptores, 1, 279). 

vVorcester, fragment XVIII, 
Tr. i Mot. Ex semíne 
A brahae. A tres veus. 

Ex semíne 
Abrahae 

CHEVAt.IER 
26283 

Ambdós de 
Hu; AUBRY 

deBa. 

CousSEli!AKBR, L'At-t, n.0 12 
de Mo. que reprodueix FÉ· 
T1S, Histoire, V, 258. Au· 
BRY, deBa. ANGLES, Huel
gas m, de Mo, París lat. 
11266 í Lo D. 

Se j'ai STIM- AusRv, Cent Motets, de Ba. 
MJNG, 2 Ibldem, ru, pl. I, repro-

de l'apendi.x. dueix la clausula de W 1 ; 

pi. 2, reprodueix el co
men«< de Worcester. Hu
GHBS, W orct.slet' M ediae
t•al Hat-mtmy, p. 8t, re
produeix versió de Wor
cester. ANGLES, Huelgas 
xn, clausula de W 1, Flo, 
W 2 i Mo. Motets de Flo, 
v..·a 2, 5. w2 1, 15, Ws4· 77 
i W 2 4. 46. 

AH 49, 224, STtMMING, 3 WoOLDRIDGE, Oxford His-
del'apendix. tory of Music, 1, 366, re

produeix el final del mo
tet de Flo que transcriu 
ibídem, 363 i S. ANGLES, 
Huelgas m, clausula de 
Flo i de W 1; motets de 
W1, Flo, Ma, W 2 I, 4• \V1 
I, I6, W,2, 4a i Wz 4· 58. 



XL TAULA DEL CONTINGUT DEL 
Motets 

N.ode 
-- ,-

les Folls Te:d Veus Classüicaci6 Font musical w, I'lo Ma w. M o ¡><=S del facslmil 

{ Jam nubes dissolvitur 3 D. Mofet 7, 275. Com 
133 120'-121 Jam novum sidus XLIX Hu (incom-

Tenor (Solem) plet). 

1 
134 1211·122 r•plom C..la ~thoH~ 2 D. Con-

Tenor Da, dulcis domina ductus v 
Ave verum corpus natum 3 D. Motet L 

135 1221·123 A ve, vera caro Christi 
Tenor 

1 t Avo, ~,.. oploO<Iid• 3 D. Motet LI 
136 123'-124 Salve salus redemptorum 

Tenor (Omnes) 
O Maria, maris stella 3 D. Motet Lll 397'· A tres 1, 3· Com 4, 52, Tr. O 

137 124'-1242 O Maria, Dei celia veus. Flo, amb el Maria virgo 
Tenor [Veritatem) textO Ma- iMot.OMa-

ria, maris. A ria, maris. 
tres veus. 1, A tres veus. 
14. Glorien-. se . A tres 
veus. 

' 

r ... ~,. ... ~~"'· 3 D. Motet uu . 
138 1242'-125 Ave ven1m corpus natum 

Tenor [Omnes) 

139 12 ,_126 O plena gratia 2 l\Iotet LIV 
5 Tenor (Omnes) 

140 126_127 l I~ veritate. comperi 2 Motet Lv 398. A tres 2, 9· A dues 4, 57· Tr. In 
leuor [Vcntatem] veus (in- veus. salvatoris i 

1 

complet). Mot. In ve-
rita te. A 
tres veus. 

141 ' r~· no '""" 
2 Motet LVI 127 Tenor Alleluia 

142 , 28 Horno mlserabilis 2 Motet LVII 127 ·l Tenor Brumas est mort 

{Ecclesiae princeps et do- 2 Motet LVlll Flo 154'. A 2, 24, l\Iot. 
143 128-128' mine dues veus. De vírgula. 

Tenor [Et confitebor) A duesveus 



CODEX MUSICAL DE LAS HUELGAS 

Ba Ars A, B 1 C Lo A, B, C i D Dnrmsladt Allres manuscrils 

N.o 7S· Com A, n.0 2; B, 
Mo. n.o 3· Amb

dós a dues 
veus. 

N.o 4S· Com 
Mo. 

N.o 37, Tr. 
Homo, luge 
i Mot. Ro
mo misera
bilis. A tres 
veus. 

D. so'. Com 
Hu. 

B, so. Com 
M o. 

Texlllnll 

Turln, R. B. Mss. Vari 42, AH 4Sb, 4S· 
n.0 s; com Hu. Trier 322 
{426) 1994, f. 2r4'. Oxford, 
New College, n.0 362, f. 83. 
Aquest és difcrent de Hu. 

Ave verum. 
AHS4• 2S7: 
Ave, vera. 
CHEVALIER 

3S762 

N.0 2. A tre.s Besant;ol! 7r6, n.0 19. A tres O l\Iaria, ma-
veus. Com veus. Cambrai 4ro {386), ris AH 20, 
l\Io. n.0 4· A dues veus. Pels t88. 

teorics, vegi's n.0 104 

N.o 21. A 
tres veus, 
coma Ba i 
amb versió 
perfecta. 

de Hu. 

Fragment de Munic citat per In veritate 
W. MEVER, Gesatnmelte AH 21, 203. 
Abhandlungen, 1, 329. In salvato

ris. AH 21, 
189. 

XLI 

PubUcaclons 

Text fran~ Música 

GERBBRT, De cantu, u, 129, 
rcprod ueix sensc trans
criure el Lo D. ANGL~s. 
Ht~clgas lii, versions de 
Mo, Lo D i Turín. 

Cf. n.• I9 i 138 de Hu. 

Cf. n.8 99 i 138 de Huelgas. 

CouSSBMAKBR, L'Art, n.0 8, 
de Mo. KOLLBR, Viertel
fahrschrijt fiir MW, IV, 
6o i SS., de ~!o. AUBRY, de 
Ba. GENNRICH, Zeitschrift 
für MW, XI, 269 i ss. pu
blica les dues versions de 
Hu, n.s 104 i 137, i les 
dues de W 2• LuDWIG, Re
pertorium, 1, 1, p. 106, 
incipit de 1'0 Maria, roa 
ris. ANGL~S, Huelgas 111, 
de Mo. Cf. Hu, n.0 104. 

Huelgas, n.• 99 i 136. 

AUBRV, de Ba. ANGLitS 
ll11elgas m, de Flo W2, Mo 
i Lo B. 

AUBRY, de Ba. FRBRB, Re 
port of the fourth Congress 
o/ the IMS, p. 128, írag 
ment. H. HALBIG, Geist 
liche Musik, 3 i 29, íacsf 
mil i transcripció de 
Darmstadt. A.~GL:i!:s, HueJ 
~?as m, de Darmstadt. 

Huelgas, n.0 122. 

6 



XLII TAULA DEL CONTINGUT DEL 
Conductus 

N.•de 
les Folis Tncipil del tcxl Veus 

peces del facsfmil 
Classificacló w, l'lo M a w. 1 

144 129•131 Benedicamus Domino 3 Orgaoum 12. A tres 40'. A trE"s 27. A tres 
veus. veus. veus. 

145 131·131' De castitatis thalamo 2 

146 I32-134 Quod promisit ab aeterno 2 

Conductus vr 
Conductus vn 139'. A dues 300'. A dues 76'. A dues II1. A dues 

veus. veus. veus. veus. 
14? 134·136' Flos de spina procreatur 2 Conductos vm 161. A dues 304'. A dues 74'. A dues 

veus. veus. veus. 

148 137-138 Colurnbae simplicitas 2 Conductus IX 328'. A dues 
veus. 

149 138·139' Soli nitorern, aequori 2 Conductus x 327'. A dues 
veus. 

150 139'· 140' Parens patris, natiq ue filia 2 Conductus XI 
151 140'-142' O gloriosa Dei genitrix 2 
152 143•144' Duro !iigillum summi patris 2 

Conductus XII 
Conductos XIII 344· :\ dues 

veus. 

153 I45·I47 Ave, maris stella, 1 Virgo 3 Conductus XIV 71. A tres 22I. A tres II3. A dues 
veus. veus. veus. 

154 147-150 J\Iater patris et filia 3 Conductus xv II7'· A dues 
veus. 

155 15o'-r51' Ergo agnus veri Dei 2 Conductos xvi 173. A dues 343'· A dues 96. A dues 
veus. veus. veus. 

156 151'-15.z' A ve, i\laria, gratia plena 2 

15? 166_166, f'!ellts slilla, .1 Maris stella 3 
lenor ( Domme) 

Conductus xvu 
Motet LIX 

158 167 Si vocatus ad nuptias Conductus XVIII 420'. A una 
ven. 

159 t6¡ Omnium in te, Christe 
160 167' In hoc ortus occidente 

Conductus XIX 
Conductos xx 417'. A una 

ven. 
161 167' Í I57 Audi, pontus; audi, tellus Cond uctus x.:n 

162 157-157' Bonum est confidere Conductus xxu 430. A una 
veu. 

163 157'· 158 Vae mundo a scandalis Conductus xXIn 185. A una 426. A una 
veu. ven. 

164 158 Veni, redemptor gentium Conductus XXIV 
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Al tres Mss. estmngcrs 

Stuttgart H. B. I. Ascet. 95· Amb ncu
mes a una vcu; nornés J.~' estrofa. 

Saint-Gall, 383, p. 138. A ducs vcus. 

Anonim rv, CoussEMAKER, Sc-riptores, 1, 
342, el cita com a obra de Perotin. 

Parls, B. N. lat. 1339, u', i lat. 1139, 
130. A una veu i tonada diferent. 

Orlord, Magd. College Ms. roo, f. a.v 
Música düerent. 

Mo 3. 40, Tr. Par une i Mot. Mellis; i 
Ba, n.o 58, Tr. Virginis i Mot. Mellis. 
Tots a tres veus. París, B. N. lat. 
n266, f. 40', com Ba; i La Cla.yette, 
n.o 24, com Mo. Besa.n..-on 716, n.0 2. 

Aquest a tres veus. Arsenal A, n.0 r; 
Arsenal B, n. 0 5, Mot. Mellis; Munic 
lat. 5539, f . 73; i Cambrai 410 (386), 
n.0 

2 . Tots quatre a rlues veus. Bou
logne sfM. 148 (ng), n.0 2. A una veu. 
Arsenal C, n. 0 16, només text. E ls 
teorics (CoussnMAKER, Histoire, 277, 
i Scriptores, r, 307) el citen. 

Darmstadt 2777. 3', Carmina Burana i 
Brussel·les, Bibl. roy. n 2556, 193'. 
Sois el text. 

Altrcs lllss. hispi>nics 
Tcxt 

AH 20, 83 

AH 20, 122 

AH 21, 138 

AH 20, 88. 

Publlcacion 

ANGLES, Huelgas, r, 330 s., variants 
de W1 , Flo, lila i w •. 

WAGNER, Revue d'hist~re el de c-rit. 
mt4-~ic., n, 301 i ss., de St. Gall. 
ITANOSCHIN, Festscltrijt jür Guido 
Adler, 57, final segona estrofa de W1 
i Flo. ANGLES, H11elgas, I, 33'2 i S., 
variants de W1, F lo i Ma. 

ANGLES, lluelgas, m, fragment final de 
Flo; Huelgas, r, 334. variants de Flo. 

ANGLES, H11clgas, Ill, fragment final 
de Flo. 

WOOLORIOGE, Thl' Oxjord History o¡ 
MtlSic, r, 272 i ss., de Flo . .ANGLES, 
Huelgas, m, fragments de Flo; HtJel
gas, 1, 338 i s., variants de Flo. 

CHEVALIER 1901. ANGLES, Ht~tlgas, Ill, versions de 'V1, 
Flo i Ma. 

Barcelona Bibl. Cata- AH 45. 26 i 49, Cantus varii romano-serap!tici, del 1339 
de Parls. ANGLRS, Ht1elgas, m, versió 

de Ma. 
lunya l\1. 705, Sr, i 331. 
M. 9II, 16g'. A una 
veu, tonada diferent. 

A. HUGHES, p. 42, A. 
deMa. 

HuGHES, Worcester J..fed. Harmony, 
p. 55. facslmil d'Oxford, que trans
criu a la p. 43· ANGLES, Ht1elgas, II1, 
versions de W 1, Flo i Ma. 

MellisCREVALIER, AUBRY, Cent Motets, de Ba . .ANGLES, 
29583; Par une Ilt~lgas, 111, de Mo i de Munic. 
RAYNAUD, 1, 

n.0 22. 

AH 21. 104 

Darmstadt 2777. 3'. Sois el text. Cam- AH 20, 53 
bridge Ff r 17, f. 2g8'. A una veu. 

Montpeller 6, del s. XI; i Karlsruhe 504, AH 49, 369 
f. 26'. Tots dos a una veu 

Darmstadt, 3'; Carmina Burana i Oxford, AH 21, 122 
Bodl. Add. A 44, f. 62'. Sois el t ext. 

Darmstadt, 3' i Tours n.o 927, 19'. Sois AH 21, 148 
el text. 

Tortosa 135, f. 26; com AH 21, 55 
tropus de Hosanna. 

P. BLANC, AUmor. Soc. Arch. },.f<nztpe
llJer, 1847, de lllontpellier en facsimil 
i transcripció. ANGLES, Huelgas, 1, 

349, facsfmil de Karlsruhe. 
ANGLES, Huelgas, I, 350, versió de Flo. 

ANGLES, Ht~tlgas, I, 351, versió de Flo 
(r-2 estrofes). 

ANGLES, Ht~tlgas, l, 352, versió de 
Tortosa. 



... 

XLIV TAULA DEL CONTINGUT DET. 
Conductus 1 Organa 

N.• de 
les Folls 

peces del facslmil 
Incipit del text Vcus Classificació Flo 

165 158-158' Fontis in rivulum I Conductus XXV 418. A una veu. 

166 158' i 161 Horno, natus ad laborem I Conductus XXVI 415. A una veu 

167 161 J esu clementissime J Conductus XXVII 
168 161' Ergo vide ne dormías l Conductos XXVIII 420'. A una veu. 1 
169 161' i 159 Rex obüt 1 et labitur Castellae l Conductus XXIX 

170 159 Quis dabitur capiti meo 1 Conductus XJOC 

171 159' O monialis concio Burgensis l Conductus JOCXI 

172 160 Plange Castclla misera 1 Conductus XXXII 

173 r6o' i 162 Benedicamus Sane per omnia I Benedicamus tropat 
174 162-1621 In boc festo gratissimo 2 Benedicamus tropat 
175 165 Benedicamus Sane per omnia. 1 Benedicamus tropat 
176 165' i Croo o 3 Ordinariuro Missae 

153-154 
{ Fa fa mi ... Est fatuum 177 154' 

2 Solfeig 
Ut re mi... Et hujusmodi 

178 155 Benedicamus O quam sanctum 1 Benedicamus amb tropus 
179 155'-156 Benedicamus Iste est Johannes I Benedicamus amb tropus 
180 Ij6 O speculum mona.chorum 1 Tropus de Benedicamus 
181 rs6' Benedicamus O quam praetiosum lignum J Benedicamus amb tropus 
182 163 Iste est J oha.nnes 1 Tropus de Benedicamus 
183 163'-164 Benedicamus Virgini ma.tri 2 Benedicamus amb tropus 
184 164 Benedicamus O qua.m pra.etiosum 1 Benedica.mus amb tropus 
185 164' i 168 Perhibentur cunctis I Tropus de Benedicamus 
186 168 Bencdicamus Hic est enim I Benedicamus amb tropus 

. 

. 
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Altres manuscrits 
Text 

Oxford, Bodl. Add. A 44, ff. 62 i 123'; Zuricb, C AH 21, 146 
58·275. f. 148; Darmstadt 2777, f. 3' . Sols 
el text en els tres Mss. 

Darmstadt 2777, f. 3, i Oxford, Bodl. Add A 44• AH 21, II5 
f. 127. Només text. 

Darmstadt 2777, f. 3'; (cf. n.o 158). 

Tournai, Catedral, Voisin, n.0 IV, ff. 30-31', i Apt, 
ff . .¡2'-45. 

AH 21, 104 

Huelgas, n.o r82 

Huelgas, n.o 179 

Huelgas, n.0 36 

XLV 

Publlcaclons 

Múslcn 

Cot' SSRMAKER, Messe du XIII• silcle, de Toumai. AN· 
GLES, Huelgas, 1, 362 s. fragments de Toumai i Apt. 

Huelgas, n.8 55 i 75· 
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