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PRÓLEG

[}obra de Mons. Higini Angles, que ara es reedita, és fonamental peral coneixement de La Música a Catalunya fins al segle XIII. És modelica en el seu
genere i considerada com una de les seves millors investigacions.
La prava n'és el fet d'haver-se exhauritja fa temps. Com que la demanda
continua insistent des dels ambients musicologics no sols nacionals sinó fins i
tot estrangers, s'ha cregut oportú de reproduir l'obra tal com la va deixar el seu
autor.
Evidentment que l'esfon; que ell va posar en la recerca de materials tant
iconografics (pera il·lustrar els antics instruments), com documentals (per recollir mencions de !libres musicals en catalegs antics) i especialment en l'arreplega de tots els codexs i fragments coneguts aleshores amb notació musical, en el
repertori dels músics, trobadors i peces anonimes de l'epoca indicada, l'esforr;,
repeteixo, és gairebé insuperable.
Aixo no vol dir que les recerques posteriors i les que s'estan duent a terme
no hagin aportat nous materials pera l'estudi d'aquell període de la música a
Catalunya. Sempre, pero, s'ha de comptar que l'obra basica continua essent la
de Monsenyor Angles.
Amb aquesta reedició tant l'Institut d'Estudis Catalans com la Biblioteca
de Catalunya han volgut commemorar el centenari del naixement de l'il·lustre
.musicoleg catala. La Universitat AutO noma de Barcelona s'ha unit també a aquesta edició d'homenatge. Esperem que sera ben rebuda tant pels historiadors de
la música com pels amants de la cultura catalana en general.
Barcelona, setembre de 1988
Manuel Mundó
Director de la Biblioteca de Catalunya

INTRODUCCIO

Sovint ens hem preguntat que tindria més eficacia per a la coneixen<;a de la
música antiga a Catalunya : passar anys editant només textos musicals - cosa relativament facil -- o bé alternar els estudis crítico-histories alhora amb l'edició deis
Monuments de la música catalana i peninsular. En un poble com el nostre, que tingué el seu esplendor precisament a l'Edat mitjana, i en el qual els arxius de tots els
temps ofrenen tanta riquesa de dades documentals, per for<;a havíem d'optar per l'alternan<;a : editar música i estudiar ensems el fet historie. Així calia fer-ho, també, en
un país com el nostre en el qual la historia de la música i la biografía deis músics esta
per fer encara. Aquest criteri, compartit amb la Direcció de la Biblioteca de Catalunya, ens ha permes de poder oferir avui al lector aquest llibre, on donem el fruit de
molts anys de recerques.

***
Fa temps que havíem promes el publicar una obra titulada La Música a Catahmya
des del segle X al XVI. Aquesta obra havia d'anar a la serie de volums de la «lnstitució
Patxob>. En posar-nos, pero, a ordenar les notes que teníem en cartera, ens va espantar el mateix títol de l'obra. Prenia massa amplada i exigia una tasca feixuga de molts
més anys de recerca. Una altra raó fou el veure que de la música anterior al segle XVI a
Catalunya, no s'havia publicat quasi res encara; malgrat aixo, els materials del segle XIV
provinents de la Cancillería de Catalunya-Aragó que teníem recollits, omplien ja per ells
sois un volum ben extens. L'historial deis segles xv i XVI per for<;a seria encara més
llarg i generós.
Davant d'aixo, ens vingué el dubte si no seria millor donar els materials del segle XIV en un volum, i els que es referissin al xv en un altre, i així seguint per segles. La
dificultat restava per als temps anteriors al segle XIV. El fet musical d'aquells segles
era tan desconegut i tan allunyat de nosaltres! Malgrat tot, per fi ens decidírem a comen<;ar per ací, i aquella dificultat resta en part ven<;uda amb l'obra que avui presentem.

***
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A mesura que el lector fullegi aquest volum, es donara compte que, malgrat el
títol que duu, no ens hem proposat pas escriure una historia de la música catalana
medieval. El temps no és arribat encara per fer-ho, i tal com renim els estuclis histories
al nostre país, hauria estat una temeritat sois d'intentar-ho. Aixo vol dir que, en escriure aquest llibre, hem mirat només d'aportar i recollir dades que amb els anys serviran per a escriure la historia de la música medieval que ens manca. Hem intentat únicament de donar un conspectus general del paper més o menys important que en aquells
segles va jugar la música a casa nostra. Exposada així aquesta mirada general, el lector
ja veura com, cada una de les qüestions que tractem, donara materia per a escriure amb
els dies una serie de monografies ben interessants. Les dades que ofrenem són d'altra
banda de forc;a preu per poder situar la cultura musical i litúrgica de la Catalunya medieval en relació amb la dels altres pa!sos d'Europa.

producció litúrgica, musical i literaria del nostre poble. Enduts per tanta empenta creadora, els monjas de Ripoll no paraven fins a trabar una notació musical nova i bcn típica
per als nostres cantaires. El Scriptorium de Ripoll en fou l'escola creadora ja al segle x;
diferents dels seus copistes, bo i escrivint códexs literaris, escrivien c;a i lla, tempteigs de
ploma, i de mica en mica trobaven la grafía típica de la notació neumatica catalana. Alguns codexs no musicals del segle x així ho demostren.
Com a bon record deis cantors humils i d'aquells altres de més fama que amb
llurs cants enjoiaren les festes religioses de la Catalunya deis segles IX-XIII hem apuntat
alguns deis seus noms. En fer aixo, fem perdurable llur memoria, i els que vindran, bo
i seguint de més a prop ll':lrs petjades, els tributaran també homenatge d'admiració. D'ells
no conservem altra cosa que el nom, l'epoca i el lloc on cantaren, i algun exemplar sencer o fragmentari deis cantorals que tingueren en llurs mans. Aquests cantors,
pero, foren els apostols i els missioners que escamparen arreu del poble catala les correnties novelles del cant sagrat autocton i d'aquell altre vingut de fora. Ells saberen
alternar el cant litúrgic amb el cant popular, i fins la música cortesana amb aquella
ja més savia. Qui sap quin cl'ells fou el que comenc;a a cantar música a veus dins els
temples del comtat de Barcelona. Qui sap si d'entre ells alguns foren teorics i compositors, o almenys mestres consumats en l'art del cant. Qui sap si algunes de les canc;ons del folklore tradicional traspuen encara melodies que ells ja cantaven.
Els historiadors del cant litúrgic dels diferents pa!sos d'Europa han pogut adduir
un bell rengle de notes sobre els diferents poetes i compositors dels segles IX-XIII dels
pa!sos llurs. A Catalunya, tan dissortada per la perdua dels codexs literaris, litúrgics i
musicals, podem per ara només recordar el nom d'alguns d'aquells músics i poetes deis
segles x-xm. A mesura que es publiquin altres textos i s'estudiln els arxius, al costat de
1' Arnaldus i Gualterus de Ripoll, al costat del monja Pere del segle XI - tan adelarat
per ensinistrar-se en tota cosa de la teoría i practica musical - i del seu mestre, el monja
Oliva de Ripoll, del Lucas, el <<magnus organista>> de la Tarragona del segle XII, i del monja
Pere Ferrer del monestir de Sant Cugat de comenc;ament del XIII, prou podrem aportar-ne
d'altres. Al costat del poeta-canonista barceloní Renau del segle XI, del canonge Elias,
el poeta de Roda de comenc;ament del XII, de 1' Arnaldus de Monte, el monja ripolles,
el romeu dels camins de Santiago de Galícia de la segona meitat d'aquest segle, i del
susdit Pere Ferrer, prou podrem identificar el nom d'altres músics i poetes al present
anonimats encara. Aquests mestres anonims són els que ens llegaren tan bell rengle de
melodies litúrgiques, d'himnes, seqüencies, tropus, verbeta i d'altres formes religioses i
profanes de 1' epoca medieval.
A mesura que avancen els estudis histories sobre el passat musical d'un poble,
el fet dels instruments musicals puja de preu. És per aixo que hem volgut dedicar un

Quant a la Catalunya visigótica, poca cosa hem pogut trabar. És, pero, de grossa
importancia per a nosaltres el fet que fins a la invasió musulmana la clerecía catalana
s'hagués format seguint I'exemple clels altres pa!sos hispanics, i que els nostres temples
haguessin practicat de pie la litúrgia i el cant de l'església visigoda peninsular. La producció litúrgica clels bisbes de la Tarraconensis deis segles VI-VII just comenc;a a vesllumar-se, i Déu n'hi do del bonic paper que hi jugaren els bisbes de Saragossa i alguns
altres de Lleida, Barcelona i Girona. És ben significatiu el poder presentar un record
deis llibres litúrgics copiats a casa nostra i usats als temples catalans aquells dies. Aquest
és el cas del Libellus Orationum, visigot, de comenc;ament del segle vm, servat a Verona
i provinent de la Metropolitana de Tarragona. És cert que el codex fou copiat sense música, pero els neumes que hom va afegir-hi posteriorment als marges del llibre, una vegacla
siguin estudiats i bcn aclarits, podran tenir un gros valor per a la historia de la notació
a Catalunya.
La cultura litúrgico-musical de la nostra clerecía prengué volada novella amb !'entrada del ritu i del cant roma als temples catalans ja a l'epoca dels carolingis. Com
demostrem al capítol II, la Lex Romana s'endinsava de bonhora arreu del nostre país
a mesura que es feia la reconquesta, encara que reminiscencies mossarabs hi perduressin
fins al segle XII. Cal ben retenir les conseqüencies d'aquest fet. D'una banda, els bisbes catalans es desentenien de la legislació deis concilis de Castella i es lligaven amb
Franc;a i més directament amb Roma. D'altra banda, els monjas clels monestirs catalans
es sentien lliures d'aquell jardí ja dos i tot tancat del repertori de la litúrgia i del cant
mossarab, i es llan¡;aven adelarats en recerca del repertori novell dels tropus, scqüencies,
conductus, drames litúrgics i altres formes literario-musicals vingudes de Franc;a, de Su!ssa,
d'Alemanya o de Belgica. El monestir de Sant Miquel de Cuixa en servía de porta d'entrada, i el de Santa Maria de Ripoll aviat esdevenia el centre i la casa mare de la
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capítol a la qüestió dels instruments de música a Catalunya. Ben a posta no baixem a
detalls més amples i ni tan sols entrem al fons d'aquesta branca tan rica per a poder
demostrar la civilització d'una nació antiga. Cal, pero, remarcar bé, que aquella Catalunya
que en venir la reconquesta deixava de mica en mica les usances litúrgiques i el cant
sagrat deis temples peninsulars, quant als instruments musicals es feia feudataria de la
cultura musical arabiga. Catalunya, que científicament va aprendre tant de l'escola musulmana de Cordova ja al segle x, i que n'era la transmissora a Europa de la ciencia
arabiga peninsular, en la qüestió deis istruments de música · va esdevenir així mateix
com el camí de sortida per on va passar a Fran<;:a i a Italia el resso esplendorós deis
instruments mnsicals tan rics, en nombre i en qualitat, dels arabs peninsulars.
El primer orgue que coneixem fins ara com a existent en un temple catala és del
888; el document el situa a Tona. Tinguem present que l'orgue més antic que es coneix
en un temple de Fran<;:a és de l'any 827. Com a orgue vell, recordem. encara el de Sant
Benet de Bages del 972. Si una església tan insignificant com la de Tona tenia un orgue
el 888, que no seria de les nostres catedrals i temples més importants? Si a Sant Benet
de Bages, el dia de la seva consagració del 972, l'orgue ja era potent per sentir-se fora
del temple, i s'o!a bé des dels camps i muntanyes que l'envoltaven, que no passaria als
grans monestirs?

Catalunya. Cal dir que aquesta part és una de les més importants de la nostra obra.
És ben de doldre que el temps ens manqui per fer una bona recerca en les terres d' Aragó.
El fet que l'Església aragonesa anés unida a la de Tarragona fins el 1318, i el fet que els
monestirs de 1'Aragó formessin part de la Congregació benedictina de Catalunya, ens dóna
dret a poder considerar la cultura aragonesa medieval com una branca de la catalana.
Els codexs aragonesas que descrivim ho ensenyen prou.
Sigui com sigui, aquest capítol comprova aixo que havíem trobat en l'aplega de
notes documentals sobre els llibres de cant. Resulta que una gran part deis llibres i fragments que descrivim provenen de llocs insospitats i d'esglésies les més humils del reialme
antic de Catalunya. Es un cas semblant al de les pintures murals catalanes servades
fins al present. Molts deis llibres i fragments suposen una esplendidesa de culte avui
día envejable; esplendidesa que arribava adhuc per als temples de les muntanyes les més
aspres. Si esglésies tan insignificants tenien el seu cantor o cantors per poder llegir i
cantar aquells neumes, que no seria dels monestirs i temples cabdals!
Aquests codexs i fragments que descrivim formen el tresor musical únic que servem escrit de la Catalunya antiga. Ells ens duen el resso d'aquells bells cants amb la
influencia dels quals es va formar espiritualment la nissaga catalana vella de més de mil
centúries. Els músics i els literats més eminents de la Catalunya dels segles X-XIII
tingueren en llurs mans aquests manuscrits i d'ells se serviren per cantar les lloances
del Crist i la grandesa de la Patria. Aixo vol dir, com els hem d'estimar i com sabra
tothom guardar-los. Feli<;: el poble que havent perdut els codexs preats, pot i sap encara recollir i venerar tantes d'engnmes!
La notació musical dels codexs descrits és generalment la catalana i l'aquitana.
Es prematur de dir quina fou la notació emprada al nostre país al segle IX, i si fou o no
possible que els nostres monjos haguessin comen<;:at a trobar la notació catalana ja al
susdit segle. Els documents servats arriben només al segle x, i en aquest temps la notació
catalana, com l'aquitana, es presenten ja ben perfectes i definides. És ben curiós el
que passa amb la notació d'aquests manuscrits. Pel que ells ensenyen, la notació aquitana tingué al nostre país tanta importancia i tanta amplada com la mateixa notació
catalana; pero també sembla cosa clara, que com més allunyats i més antics són els
pohles d'on provenen els codexs, aquests es presenten més sistematicament copiats amb
notació catalana. Adhuc hem pogut constatar bé, que els manuscrits del segle XII, si
provenen de llocs allunyats d'un centre cultural, com era un monestir de nom, per exemple, arriben encara amb notació neumatica catalana que s'adiu amb la dels segles X-XI.
Vol dir aixo que la notació vella únicament seria la catalana, i que de mica en mica
als llocs més . ríes o més modernitzats abunda va ja també l'aquitana? No tenim prous
fonaments per poder afirmar-ho; els codexs presenten mostres de tota mena. Una cosa,

Les notes documentals sobre els llibres litúrgics i de cant il·lustren moltíssim per
seguir de prop la cultura de la clerecía catalana. Els documents d'arxiu aclareixen bé
com Catalunya coneixia al dia els llibres i les formes de cant de les escoles més avan<;ades d'Europa. Ells demostren com la cultura litúrgico-musical dels segles x-xi fou
més forta que la dels segles posteriors. Són precisament els segles de cultura forta del
monestir de Ripoll, i aquesta la trobem irradiada arreu de Catalunya. Impressiona el
veure com temples insignificants estaven tan ben dotats de tota mena de llibres de cant
Si tenien llibres, per fon;a existien cantors instrults per a cantar-los. El lector trobara uns
trenta antifonaris que hem pogut situar a diferents esglésies catalanes ja al segle x, i
uns vint-i-vuit al segle XI. L'antifonari era elllibre classic del cantor, i al costat d'aquests
antifonaris, hom trobara un bell rengle de himnaris, prosaris, troparis i altres llibres en
els quals la música hi tenia també un paper tan important com el mateix text. Per a
un país redui't com el nostre, aquest fet no deixa de tenir la seva importancia. Encara
hom trobara nota exacta de quan fou que entraren els diferents llibres de cant dins els
temples de la Catalunya deis segles x-x1.
Des de fa molts anys hem anat recollint dades sobre els codexs musicals senccrs
o fragmentaris copiats a casa nostra, o bé usats en els temples catalans durant els segles X-XIII. Avui donem nota exacta deis que hem tingut a les ma~s i en deixem d'altres
que encara formen part de les tapes de manuals i diferents manuscrits escampats per
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pero, resulta certa, i és que els copistes catalans s'havien habituat tant en l'ús d'amdues
notacions, que sovint, en un mateix manuscrit, apareix una part copiada amb notació
catalana i una altra amb notació aquitana. Encara més : hom ha pogut aportar exemples d'una mateixa composició, en la qual es troben frases musicals copiades amb notació catalana i d'altres amb notació aquitana. I cal no oblidar que el centre i potser
el bressol de la notació aquitana fou el monestir de Saint-Martial de Limoges, literariament i musicalment tan relacionat amb els monestirs catalans.
El Tonale de Ripoll del segle x presenta un fet curiós que volem ací ben remarcar : malgrat el tractar-se del centre classic de la cultura catalana, el monjo que el va
copiar era molt instrult en la música i la seva notació era totalment perfecta; pero el llatí
que hi empra és tan barbre, que tot ell desdiu fon:;a de la cultura humanista de Ripoll.
El mateix podríem dir del Liber Consuetudinum del rzrg-rzzr de Sant Cugat del Valles.
Fins ara no hem trobat cap códex copiat amb notació mossarab; són, ·pero, ben
interessants les mostres que ofrenem de notació catalana que de primer antuvi semblen
ésser de notació purament mossarab. Que aixó passi amb el Pontificale de la catedral
de Roda tan acostada a les terres d' Aragó, on la notació mossarab fou practicada fins
al segle XI, no és cosa rara; l'important és que en trobem mostres del segle x al mateix
monestir de Ripoll i altres del segle XI al monestir de Sant Cugat. Sigui com sigui,
aixó és potser una prova clara que la notació catalana prové directament de la notació
mossarab; d'ella podríem dir que no és altra cosa sinó una simplificació de la notació
visigótica emprada a Catalunya almenys fins al segle IX.
El repertori musical servat en els manuscrits que hem descrit, agafa tota la gama
del cant litúrgic i una petita part del popular. Amb els cantorals que hem conservat
podrem refer quasi tot el repertori de la Missa i de l'Ofici, el cant dels himnes, el de
les seqüencies, tropus, verbeta i conductus, en part coneguts a Catalunya ja als segles X-XI.
En aquesta obra presentem avui alguns models típics produ!ts a Catalunya mateix, musicalment - i alguns adhuc quant al text - inedits fins ara. Limitant-nos ací als tropus i a les seqüencies, cal dir, que el repertori provinent de Ripoll, servats els dos troparis
de la catedral de Vic, són copia d'altres més antics; el fet de dur només seqüencies
del període primitiu ho palesa prou. Manca per fer l'estudi de conjunt del text i de la
música dels tropus i seqüencies que trobem en els códexs catalans i aragonesos.
Els tropus i les seqüencies alhora amb els conductus són les branques que lliguen
la cultura literario-musical de ~ipoll amb la dels monestirs del Migdia de Fran<;a, SaintPierre de Moissac i Saint-Martial de Limoges. Per la part dels tropus i seqüencies, la
cultura de Ripoll passa per Sant Joan de la Penya i arriba fins a San Millan de la Cogolla (Rioja). L'estudi de conjunt del qual ara parlavem ens orientara bé sobre l'intercanvi literario-'musical del nostre país amb els centres de fora.

XIX

Els textos llatins profans servats amb música, són relativament pocs; pero la
mostra que ofrenen els manuscrits catalans és suficient per a demostrar que la clerecía
i els monjos literats de casa nostra seguien també en aquest punt la tradició i la moda
dels altres centres culturals d'Europa. Qui sap el bé de Déu que amb la perdua de tants
códexs litúrgics, adhuc en aquesta rama s'ha fet fonedís per sempre. Els exemples que
transcrivim de planctus, de virolai, de can<;ó amorosa amb refrany i de can<;ó histórica
enalteixen bé aquesta part de la nostra cultura medieval.
Des del segle IX al XIII la música a veus féu bona florida a Europa. La situació
geografica del nostre poble, situat entremig de la cultura musical arabiga, i la dels monestirs de Fran<;a es prestava bé perque Catalunya conegués de bona hora la practica de
la polifonía. El codex 42 de Ripoll, copiat entre els anys ror8-ro46, demostra com aquell
monestir coneixia els tractats més sortints de la teoría musical dels segles V a l'xi; entre
aquests, trobem la Musica enchiriadis del segle IX que és el tractat científic més vell
sobre la música a veus. És més, Ripoll es va relacionar amb els monestirs de Fleurysur-Loire i Saint-Martial de Limoges, que són els centres classics de la música a veus
dels segles XI-XII. Al costat de Ripoll podem per avui assenyalar Tarragona, Tortosa
i Scala Dei com a centres dels quals servem polifonía i documentació historica sobre la
practica de la música a veus als segles XII i xm. A Barcelona, Girona, Montserrat i
Poblet e~ practica també la polifonía; pero els documents i les mostres que coneixem
són

j<~

del XIV.
Els drames litúrgics són una altra de les practiques populars religioses ben amades
de la Catalunya. Es un punt que per for<;a l'haurem de tractar en tot detall en ocasió
més bona. Els exemples literaris i musicals que ofrcnem del drama del cicle pasqual
a Ripoll són ben dignes d'ésser retinguts. Quant al cant de la Sibil·la, les versions llatines i catalanes que reprodu!m, sobrepassen de molt tot el que hom n'havia dit fins
ara; el nostre país sembla ésser el centre que sabé irradiar-lo des de la litúrgia mossarab, als temples del Migdia de Franp. No ens ha estat pas possible de transcriure exemples típics, tants com en tenim trobats, d'epístoles, lli<;ons i profecies farcides. Per avui
estem ~ontents de poder assenyalar el fet, per si estudiosos que ens segueixen volen aprofitar les fonts que al present assenyalem.
Quant a la música cortesana dels palaus i cases senyorials de la Catalunya vella,
hem mirat d'arreplegar una serie de detalls que amb els dies seran preciosos per a assenyalar el paper que va jugar el nostre país en la qüestió de la música trobadoresca.
S'escau que, en venir la davallada de cultura i música litúrgica, va entrar la cultura i la
música proven<;al. Aquella . cultura religiosa que tant havien afavorit el mecenatge dels
comtes de Barcelona, fou substituida pel cant i la poesía dels trobadors, aquestes patrocinades també muníficament pels nostres comte-reis, des de Ramon Berenguer IV fins a
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Jaume II. La poesia llatina de les seqüencies dels segles X-XI, sovint un xic eixuta, fou
endolcida amb aquella altra dels conductus i seqüencies dels segles XII-XIII que altemaven
bé amb el tomb que havia pres aquells dies la música i la poesia proven<;al. Per la part
que hi prengueren els reis i la noblesa catalana, pel parentiu mateix que la nostra llengua i les nostres can<;ons populars serven encara amb aquells cants de Proven<;a, bé valia
la pena que ens detinguéssim una mica en aquesta darrera part, la més amable de la
nostra obra. Les dites musicals dels trobadors catalans formen bell conjunt amb les
que addu:im deis tractats poetics. Aquestes, com aquelles, hom les trobara ben recollides i breument comentades.
Les dues-centes seixanta-quatre melodies dels trobadors proven<;als i catalans servades fins al present, tenen un preu immens per al nostre país. Per la relació que guarden amb la cort i cases senyorials de la Catalunya dels segles XII-XIII, és a nosaltres
a qui pertoca de méS" prop !'estudiar-les. És per aixo que dediquem unes pagines
a aquest punt. Malgrat, pero, la nostra exposició ampla sobre el ritme d'aquelles melodies, i l'estudi continuat que n'hem fet des de dies, prou confessem que la tal qüestió
no resta ni de molt resolta. És el mateix que passa en tantes qüestions del cant gregaria. Encara que així sigui, el poder adduir mostres de can<;ons copiades amb notació
mensural, i el poder presentar transcripcions que tant s'adiuen amb aquells exemples,
les quals, d'altra banda, esteticament canten bé, potser sí que demostra que hem assolit el
donar un pas més enlla en materia tan debatuda.

* * *
És un deure nostre el citar el nom dels amics J ordi Rubió, Mn. Lluís Carreras
Ramon d' Alos per l'ajut i bona orientació que ens han prestat en la publicació
d'aquesta obra. Mn. Joan Vilar ha repassat les proves del volum; Ramon Aramon i
Alfons Serra i Baldó han repassat els textos proven<;als. A ells, com a tants directors
de biblioteques i arxius que amb tanta gentilesa ens han prestat notícies i manuscrits,
fem públic el nostre profund agrai:ment.
Biblioteca de Catalunya, desembre del 1934.

CAPÍTOL I

LA CULTURA LITÚRGICO-MUSICAL A LA CATALUNYA VISIGOTICA

No és possible per avui estudiar el fet primitiu de la música al nostre país. No cal dir,
com totes les cultures dels pobles antics que passaren per Catalunya conegueren i practicaren
en més o menys la música. A mesura que les excavacions i els estudis de la prehistoria i de
l'arqueologia primitiva vagin eixamplant-se a casa nostra, certament que hom podnl. aportar materials nous per a aclarir la historia de la música al nostre poble. El detall més antic que coneixem sobre la música al nostre país, de segur encara molt rudimentaria, són les diferents mastres de danses que hom troba a les pintures rupestres de diferents indrets de la península. Si
ens fixem, per exemple, en les pintures rupestres talment primitives trobades en terres catalanes, hom recorda tot d'una les de Cogul (Lleida). Ací es presenta una escena de dansa, la més
típica que es coneix entre nosaltres vinguda d'aquells dies. Ja ni cal recordar com la dansa
és una de les manifestacions més velles del fet musical, donat que tota dansa inclou més o menys
una música o un so que l'acompanyi. Dones bé, la pintura rupestre de la cova de Cogul dansa la més vella del genere de les conegudes fins avui - presenta nou dansarines vestides
que volten a l'entorn d'un home jove i sense vestits seguint la usanc;a de l'epoca prehistorica;
es tracta simplement de la presentació d'una dansa fallica.
La troballa d'una dansa així a Catalunya en temps tan allunyats com són els del període
quaternari, no deixa de tenir molta d'importancia, adhuc per al fet musicaJ.l
I si de l'epoca prehistorica primitiva passem a una altra epoca historica ben definida,
i amb cultura musical forta, hem de recordar la colonia grega de Sant Martí d'Empúries. Hom
coneix el fet de la fundació de la ciutat de Marsella perla colonia vinguda de Grecia vers el 6oo
a. de J. C. Fou la mateixa colonia que tot seguit fundava la doble ciutat d'Empúries al nostre
país. Aixo vol dir, com també la música grega es va deixar sentir ben aviat a casa nostra. 2
En les ofrenes i sacrificis dels grecs d'Empúries pendrien part el toe de les flautes, del
llaüt, de la lira, dels tímpans i els címbals, així com també les danses religioses tan pracI.
H. ÜBERMAIER, El Hombre. fósil, segona edició, Madrid, 1925, 282 ss. - P. BoscH GIMPERA,
Etnología de la Penfnsula Iberica (Barcelona, 1932),
18 ss. - Curt SACHS, Eine Weltgeschichte des Tanzes
(Berlín, 1933), 46 s., estudia aquesta pintura rupestre
de Cogul i no admet pas la teoría d'H. BREUIL, C<L'age
des cavernes», a la Re1·ue archéologique, XIX (1912), que,
com J. W. HAUER, al seu Die Religionen, 1 (Stuttgart,
1923), 182, suposava que el tal jove representava una
divinitat. En la pintura susdita de Cogul, Sachs hi
veu més aviat «die Frauen um einen Manm com avui
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encara hom troba danses així a l'India i a !'Australia
del Centre. Diem de passada, que l'obra citada de
Sachs és per ara la més erudita i la més completa del
genere. Llastima que no hagués conegut més de prop
el fet de les danses peninsulars i llastima també que
per cercar la historia i l'estetica de la dansa sovint ha
d'acudir a fonaments prehistorics i de pobles salvatges
que no honoren gaire la cultura humana.
2.
Vegeu J. PUIG 1 CADAFALCH, «Les cxcavacions
d'Empúries», a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, II (1go8), 150 ss.
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ticades pels grecs; ja ni cal dir com en els altres actes rituals religiosos i civils del poble grec
a Empúries, la música, ades la vocal, ades la instrumental, hi tenia un paper importantíssim.
El vas grec, de finals del segle v, trobat a Empúries amb l'escena de l'Apolló que sana la lira
de quatre cardes, n'és una bella prova. 1 Ni cal remarcar com els vasos decorats d'Empúries
duen diferents escenes amb els satirs que dansen. És un cas que val la pena de be11 retenir,
aquest de la música grega en terres catalanes, donat que es tracta del poble antic més iHustre
pel que fa a l'art musical.
Hom sap com el poble roma, bo i estimant i practicant la música, no s'hi va Huir pas
tant com els seus antecessors de Grecia, als quals, d'altra banda, emmanllevaven els fonaments
del seu art instrumental i vocal. El fet musical del poble roma no ha estat encara estudiat
pas com cal; els estudis fets fins ara sobre aquesta qüestió contrasten amb la riquesa d'obres
que tenim per a estudiar la música grega. 2 No cal dir com Catalunya, amb la s~va Tarraco
dels romans per centre, si hauria conegut de prop i practicat durant anys llargs la mateixa música i els cants vinguts de Roma. Hom sap comen temps dels romans la música es manté en
els actes religiosos a les divinitats, malgrat que la dansa i la música en la vida privada no hi
florís com en el poble grec. A la Catalunya romana el cant i la música instrumental de les
flautes, llaüts i trompetes hi serien ben estimats durant les ofrenes als deus. La diada del
Tubilustrium dels rómans, en la qual hom purificava i feia una lustració de les trompetes emprades durant les tals ofrenes celebrada el 23 de man;: i 23 de maig seria ben coneguda a la
nostra Tarragona. La Catalunya romana hauria ben practicat la música sonada per flautes
dobles, no sols en els sacrificis de sang, sinó també en els sacrificis incruents com en els actes
de cremar encens, per exemple. Durant l'epoca romana la música hauria pres encara part ben
activa en els actes profans de les libacions i festes de casament amb el so magic de les flautes,
les lires i altres instruments.
La troballa del teatre roma que hom feia a Tarragona fa alguns anys i que per dissort
hom colgava de bell nou una vegada salvades les restes arqueologiques que allí es descobriren
i una vegada treta la seva planta, confirma prou aixo que venim dient, que la música no va
mancar mai en cap de les cultures que passaren per la nostra terra. El teatre roma de Tarragona amidava només 34 metres de diametre exterior. Comparat amb el de Roma, és clar que el
de Tarragona representava un teatre petit d'una ciutat de província. Hom va poder encara
distingir-hi bé els seients destinats als decurions i altres personatges de l'ordre senatorial que
es trobaven a la ciutat. 3 L'existencia d'un teatre així és evident que suposa també uns cants
i una orquestra per tal de fer més amable les representacions dramatiques. La importancia
que tingué en temps dels romans aquella <<Tarraco urbs ... opulentissima>> emprant el mot a Pomponius Mela el geograf roma, en la seva De Chorographia libri tres, escrita els anys 40-41 de la
nostra Era, 4 explica també com la música hi seria esplendent.

l.
A. FRICKENHAUS, «Griechische Vasen aus
Emporion», a l'Anttari de l'Institttt d'Estttdis Catalans, u (1908), 228 ss.
2. L'obra més 1mportant que de moment coneixcm per a l'estudi de la música als pobles antics, i
espee1alment pera la música del poble roma, és l'estudi
meravellós de J. QUASTEN, Mttsik ttnd Gesang in den
J(ulten der heidnischen Antike und christlichen Frühzeit, Heft. 25 de les Liturgiegeschichtliche Quellen und
Forschungen, (Münster in Westf. 1930). Aquesta obra

completa en el camp de la música profana i cristiana
deis primers segles del cristianisme, l'estudi docurncntactíssim de F. J. DOLGER, Sol salutis. Gebet und
Gesang im christlichen Altertum mit besonderer Rüchsicht
auf die Ostung in Gebet und Liturgie, Heft 16.- 17 de
la mateixa col·lecció, Münster, 1920.
3· J. PUIG I CADAFALCHr «Teatre roma de Tarragona», a l'Anuari de l'Institut d'Eslttdis Catalans, vr
(1915-20}, ]12 SS.
4· Vegeu edic. de C. FRICE; (Leipzig, 188o), 48.
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t. La música i la Iitúrgia deis primers segles de la Catalunya cristiana
En comen<;:ar avui aquesta Monografía, pretenem, només, presentar un recull de dades
historiques que amb els dies ajudaran a esclarir una mica el fet de la música a la Catalunya medieval. Després de mirar de prop les notes trobades fins ara, ens apressem a dir, que és prematur el pretendre estudiar el fet musical dels primers segles del cristianisme al nostre país.
Per mica que ens fixem en els detalls histories coneguts fins ara, trobem que la música civil
i pJ.gana dels romans es practicaría a casa nostra durant anys llargs encara, al costat de la música popular i religiosa dels nostres cristians. No cal pas recordar com el culte religiós i la
jerarquía eclesiastica amb tots els scus graus va existir ja de bona hora a la Catalunya
romana. Tarragona, Valencia, Barcelona, Empúries i Saragossa ben aviat aporten fets interessants sobre la vida cristiana d'aquells dies. Sant Fructuós es presenta acompanyat dels seus
diaques Auguri i Eulogi, i el lector Augusta!, l'any 259, en temps de !'emperador Valeria. Recordero de passada, que el iector sovint era alhora el cantor del temple. Al concili d'Arles, del
314, dels sis bisbes vinguts de la Hispania hi trobem els de Tarragona i Saragossa. Al concili de Nicea del 325, el primer dels ecum~nics, presidit per Osius de Cordova, dels sis bisbes
espanyols, hi trobem els de Barcelona i Saragossa. La carta decretal del papa Sirici a Eumeri,
bisbe de Tarragona l'any 384, demostra com a la nostra. terra la clerecía comen<;:aria d'ésser
for<;:a nombrosa, donat que s'hi estableixen les condicions per al clergat i per a esdevenir
sacerdot.
Si d'aquests fets histories passem a recordar les restes d'edificis cristians dels primers segles, el nostre país pot aportar també detalls interessants. Degut a la violencia de les persecucions romanes, i per culpa, més tard, de les invasions musulmanes, és clar que pcr ara no tenim
restes arqueologiques dels tres primers segles. Des del segle IV conservero ja diferents deixalles
de construccions de temples cristians. Puig i Cadafalch ha estudiat detingudament el petit oratori trobat a Empúries que classifica com a celta memoriae. 1 A les Balears, Elx i Xativa s'han
trobat també vestigis de construccions cristianes de finals del segle IV o comen<;:ament del V.
Cal no oblidar que, per causa de les invasions barbres, diferents nuclis bizantins passaren a les
costes iberiques i a les Balears i allí romangueren fins l'any 624, en el qual foren expulsats per
Sisenande. 2 Tates aquestE;s restes arqueologiques, pero, no ofrenen cap record concret quant al
fet musical d'aquells dies.
Així mateix, malgrat les belles troballes fetes a Tarragona per l'amic mossen J. Serra i
Vilaró, troballes que aclareixen de mica en mica la vida cristiana i la cultura dels segles IV, vi VI
del nostre poble, res no ha sortit fins ara que pugui aclarir-nos la qüestió del cant i dels instruments musicals a la Tarragona d'aquells dies. 3 La invasió i destrucció de la segona meitat
del segle m, el daltabaix de finals del segle v, i més tard, la invasió, ocupació i destrucció dels
arabs des de comen<;:aments del segle VIII fins a finals del segle XI, no cal dir com foren fatals
per a la cultura musical de la nostra Tarragona. Per causa de tantes destruccions, i malgrat
el nombre encara crescut de lapides i escultures romano-cristianes salvades fins avui, no n'hem
pogut trabar una que dugui referencies a cap músic o facin aHusió a algun cantaire. 4
l.
J. PUIG I CADAFALCH, A. de FALGUERA i
GoDA Y, L'Arquitectura Romlmica Catalana, I, 265 ss.
2. J. GuDioL, A1·queología Litúrgica de la Provincia Eclesiástica Tarragonina, IV, 194 ss. Obra que
ha restat manuscrita, propietat avui de l'Institut d'Estudis Catalans, parla llargament sobre aquestes deixalles deis cdificis cristians antics.

J.

3· J. SERRA VILARÓ, Excavaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarragona, de la Junta Superior de excavaciones y antigüedades, 88, núm. 6 (Madrid, 1926-27), i 93, núm. I (1927) i anys següents.
4· Cf., entre d'altres, E. ALBERTINI, «Sculptures
antiques du Conventus Tarraconensis», a l'Anuari
citat, IV (19Il-12), 323 SS.
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. Res no sabem tampoc de com serien les danses, la música i els cants pagans deis segles
antlcs que .perduraven encara en l' epoca ja cristiana. Sabem, per exemple, que sant Pacia, del
segle IV, bisbe de Barcelona, hagué de condemnar el costum paga de celebrar el 1 .r de
gene: amb mascar~des, danses, músiques i desordres de tota mena, i que malgrat la tal condemna,
contmuaren prac.h~ant-se aquelles festes talment profanes. 1 Encara el concili toleda del 633,
can. I,x, en prohibir que es cantés l'Alleluia a la Quaresma, deia que no es cantés tampoc per
cap d any, a. les calendes de gener, per evitar les abominacions <<quae propter errorem gentilium
agun:~n> (Mign;, P. L. 83, 750 s). Com anotarem més enlla, el concili de Lleida del 525, va
proh~bir tambe que en els festms de bodes deis cristians hom hi fes danses, músiques,
alegnes massa escabroses, per tal que hom no confongués les bodes cristianes amb les bodes
de les gents paganes.
A manca, dones, de documents que aclareixin el fet historie de la música profana a la
Catalunya dels segles primers de l'epoca cristiana, ens haurem de limitar per avui a I'estudi de
la música religiosa.

nostres temples. Així mateix, si comparem les notes sobre caires i usances litúrgiques deis Concilis de l'Església tarragonina, amb la riquesa de dades que ofrenen els Concilis de Toledo i els
mateixos de Braga, veurem com la legislació dels nostres bisbes en aquest punt arriba també
poc rica; cal dir, pero, que els nostres bisbes assistien sempre als concilis toledans i que adoptaven de ple la reglamentació de la litúrgia i del cant donada per aquells Concilis. És per
aixo que quan hom vulgui escriure la historia de la 1egislació litúrgica i musical de la Catalunya d'aquells dies, per for<;a haura d'acudir als canons dels. Concilis de Toledo.
Quant a llibres litúrgics de la nostra província eclesiastica de l'epoca visigütica - si deixem
de banda el codex Veronensis, df'l qua! parlarem més enlla - , no en tenim tampoc cap idea
precisa. Les malvcstats de guerres i cremes en !'entrada deis sarrains a Catalunya, i la mateixa
introducció de la litúrgia romana ja en els temps carolingis, són el fonament de la perdua deis
codexs litúrgics provinents de ]'epoca visigütica. Sigui com sigui, abans de passar avant en l'estudi de la cultura musical-litúrgica dels segles posteriors, interessa el recollir ací les notes adients
i més sobresortints que s'hagin esclarit fins ara en l'estudi d'aquesta qi.iestió tan capital dins la
nostra península.
La historia civil cel nostre poble, la histo1ia eclesiastica, el martirologi de l'Església
de Tarragona i les mateixes troballes arqueologiques deis darrers temps, proven a bastament
com ja abans del segle v el culte litúrgic dels nostres temples tingué florida ben esplendida.
D'altra banda, el Concili de Saragossa del 380 suposa ja ]'existencia d'una clerecia nombrosa
preocupada en fer Huir !'esplendor del culte, imana que ningú no s'absenti de la llur església les
tres setmanes que precedeixen !'Epifanía, aixo és, des del 17 de desembre, diada de la festa gran
de la Vcrge Maria, fins el 6 de gener. 1
Hom no ha aclarit encara fins on arriba el fet de la clerecía grega emigrada a la nostra
península, i quina importancia podría tenir a l'E.sglésia de Tarragona, vers el 517, durant el pontificat del bisbe Joan (469-519). La carta del pontífex roma Hormisdas (t 523) al citat bisbe
de Tarragona, sembla significar que allí hi anaven clergues bizantins, que es barrejaven amb
el clergat indígena : tinguem present que el mateix bisbe Joan fou probablement també d'origen
grec. 2 És un detall ben interessant per a nosaltres, el recordar que aquest bisbe tingué una in-

De la música i de la litúrg.ia de la Catalunya romano-cristiana, fins ara en sabem poca
Pel~ ~ocuments coneguts fms al present, no podem tenir una idea aproximada del que
sena la musica entre nosaltres, tant si ens referim a la música profana, com si ens Iimitem a la religiosa. Si d'aquells dies tan poca cosa sabem de la música profana i cristiana de la mateixa Roma
és co~a clara que molt menys sabrem de la nostra terra. Per detalls histories que yan apareixen~
per. ci ~er lla,, s~bem que a .la .Província Eclesiastica de Tarragona, el 380 tenia ja un metropalita, I que 1 episcopat funciOna regularment des del segle IV al vn; aixo, pero, no aclareix res
sobre el fet d: la músic~ d'aquells dies. Aquells temps són massa allunyats de nosaltres, i els
~ocuments arnbats no dm.en mot sobre la qüestió musical; aquest fet negatiu és ben natural
SI rec,ordem que les mateixes dades que ofrena la historia deis altres pobles d'Europa són
tambe, en aquest punt, ben p_oca cosa. Per poder dir quelcom de la música i de la litúrgia
en temps de la Catalunya antrga, hem de pujar ja al'segle VI.
. Per parlar justament de la música i de la litúrgia de l'epoca visigoda a Catalunya, ens
~al pr~~er recordar que la nostra Província Eclesiastica tarraconense - de la qual formava part
l Esg.~esta de Sar~gossa - va anar sempre lligada amb l'Església de Toledo, fins a la invasió
sar~ama; en canvi, a mesura que es va anar fent la reconquesta, 1'Esg1ésia catalana es va re1acronar amb ~ran<;a-Narbona, i no amb Toledo. De tot aixo es dedueix que fins a darreries
d;l ~egle VIII 1 comen<;aments del IX, els temples cristians de la nostra terra practicaren la liturgr~ deis P.ares d.e l'Església hispanica visigoda, i els cants d'aquella Església s'oiren amb el
~~te1~ en:~s:a:me 1 amor entre nosaltres. Tal com tenim els estudis histories sobre el fet de la
hturgr~ VIsigohca, hom creu avui .que el fon~, litúrgico-musical primitiu prové de la litúrgia de
Roma, a aquest fons hom va afegir produccw nova als segles VI i vu. Així com al ritu i
cant roma 'hom troba influencies del ritu oriental i especialment influencies bizantines així
ta~bé. hom pot distingir-n~ dins la litúrgia mossarab. Coneixem músics de Toledo, Se~illa i
Palencia que referen cants ¡a corrumputs i n'afegiren de nous als segles VI i vu; en canvi, fora
deis mestres de Saragossa no en coneixem cap de Catalunya.
Tampoc , no ~~bem gaire c~s~ ~e .la par~ activa que els nostres bisbes literats poguessin
prendre en la crea~w del .rep:r~on. l~tu~g1c musical de l'Església visigoda de Catalunya; deixant
de banda a~guns h.Imn;s 1 OÍlCls. hturg1c~ del santoral de la província tarraconense, no sembla
pas que la Jerarqma d aquells dies hagues estat gaire generosa en la producció d'obres per als

cos~.

r. En la seva obra, segons sembla
~ue ell . t.1 tulava Cervus, recriminava els
Ja tradlclonals comesos pels gentils i
per les kalendes de gener.
Si fa no fa,

perduda,
desordres
cristians
eren les

mateixes practiques paganes que al s. vi perduraven encara a Galícia.
Cf. Z . GARCÍA VILLADA
Historia Eclesiástica de España, n, 2 (Madrid:
1933), I68 SS,

r. Canon n : ~ ... quadragesimarum die ab ecclesiis
non desint ... >). Canon IV : << ... Viginti et uno die a
xvi kalendas januarias usque diem Epiphaniae qui
est viii idus januarias continuis diebus nulli liceat
de ecclesia absentare.>> MIGNE, P. L., 84, SI 5 S.
Cal Ilegir J. GumoL, <<Primeres manifestacions de
l'art cristia en la Provincia eclesiatica tarragonina>), a
Analecta Sacra Tarmconensia, I (Barcelona, I925),
301 SS.
2. En la carta primera del papa Hormisdas, escrita el 517, a Joan, bisbe d e Tarragona, es llegeix
el següent : «Salutantes igitu r charitatem qua jungimur, per Casianum diaconum tuum significamus,
nos direxisse generalia constituta, quibus ve! ea quae
juxta canones servari debeant, competenter ediximus,

vet circa eos qtti e:x clero graecorttm veniunt, qttam
habere oporteat cautionem, sufficienter instru:ximus.»
En una altra lletra del mateix any, que el papa
Hormisdas envia a Joan, bisbe de Tarragona, i a
tots els bisbes d'Espanya, contestant a la consulta del' citat bisbe, trobem encara notícies més explícites sobre el cas deis clergues grecs que venien
al nostre país. La !letra comcn~a així : «lntcr ea,
quae notitiae nostrae Joannes Frater, et Coepiscopus
noster studio Ecclesiasticae utilitatis ingessit, hoc
quoque pro affectu Catholicae Fidei, ct Apostolicae

5

Sedis vencratione consuluit, quo ordine ex clero graecorum venientibus tribui deberet sancta communio, propter
causam scilicet Acacii, a praedecessoribus nostris pro
haereticorum communione damnati, in qua, qui se ab
ejus contagione non dividunt, a nostra communione
habeantur excepii ... » Pcr les expressions que el papa
escriu més enlla de la mateixa carta, es veu que el
nombre de clergues orientals vinguts al nostre país,
a comen~ament del segle VI, seria for~a important.
«Nos autem - segueix - Libellum misimus, sub quo
si quis communionem vestram de m·ientalibus clericis
poposcerit, ad eam possit admitti, secundum quam, .e~
de Thacia, et Scythia, Illyricisque partibus, ve! Epm
veteris, sed et secundum qua.m Syriae multos jam
constat esse susceptos, gaudentcs ad recta confluere, et
de vi a declinasse.» (MIGNE, P. L., 84, 819 1 823.)
Sobre l'abast d'aquestes Il etres, vegeu España Sagrada, xxv, 204 ss. Per la lletra del papa Hormisdas
a Joan, metropolitii. de Tarragona, cf. també PUJADES, Crónica universal del Principado de Cataluña
(Barcelona, r831), IV, 98 ss. Pe! fet de la clerec1a
grega als pa!sos llatins durant els segles vn-vm, cal
veure, entre altres, A. GASTOUÉ, Les Origines du
Chant Romain (París, 1907); P. W AGNER, Einführung
in die gregorianischen Melodien, I (Leipzig, 3 I9II),
238 ss. i en diferents obres i estudis seus.
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A LA CATALUNYA VISIGOTICA
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e oca VJSigv 1ca s augmentaren els bisbats de la T~rraconense, i que al segle VII la Tarraconensis estava formada per
Tar~agona com a metropoh, amb les sufraganies següents : Ausona, Barcinona, Gerunda, Em~unas, Egara, Dertosa, Ilerca, Urgello, Osea, Caesaraugusta, Tirassona, Calagurris, Pampilonia
I Auca (Oca, Burgos). Valencia, en canvi, formava part de la Carthaginensis.2

ficar-se el ritu de la litúrgia i del cant de l'Església visigütica, seguint el manament del canon II del susdit Concili : <<Vnus igitur ordo orandi atque psallendi a nobis per ommem Hispaniam atque Galliam (la Narbonesa) conservetur, unus modus in missarum solemnitatibus, unus
in vespertinis matutinisque officiis.>> És el Concili. celeberrim al qual assisteixen també, com
de comuetud, els bisbes catalans. A aquesl Concili assistiren Audax metropolita de Tarragona;
Esteve, bisbe de Vic; Acutul, d'Elna; Nonit, de Girona; Ranuri, d'Urgell; Joan, de Tortosa; Fructuós, de Lleida; Joan, capella vicari d'Eusebi, , de Barcelona; Sissald, d'Empúries; Deteri, d'Iliberia, i Eugeni, d'Egara. Aixo vol dir que els canons del tal Concili tingueren vigencia plena a Catalunya, i que, per tant - almenys des d'aquests temps - la litúrgia i el
cant visigotic foren plenament practicats a Catalunya. En ell es va prohibir el cant de l'alleluia en dies de Quaresma (a Catalunya es cantaría, potser, fins llavors l'aHeluia dins la Quaresma) i es declara lícit el cant deis himnes, i es llegisla sobre el cant del Gloria et honor Deo com a
doxologia propia per a la fi deis salms i en els responsoris. 1 El Concili XI de Toledo, del 675,
can. m, bagué encara d'insistir de bell nou per tal que s'unifiqués el cant i la litúrgia hispanica.
Del 540, tenim el Concili I de Barcelona, el qual manava en el seu canon I, que el salm
Miserere mei Deus s'havia de resar abans del Cantic dels tres joves a la fi de Matines, o sigui
de l'ofici que avui en diem Laudes.
És molt de remarcar que en el canon n se suposa que durant el .segle vr els cristians de
casa nostra, ultra la missa, assistien també a les vespres i a les matines que es cantaven a
hora matinal, per tal com es manava que a les matines es donés la benedicció als fidels assistents, com es feia a les vespres. 2 Del Concili de Lleida, del 525, cal recordar la prohibició que
féu per a tots els cristians que assistissin als convits de bodes, manant-los que no fessin danses,
ni balls, ni alegria de mans; 3 el Concili suposa, també, l'existencia d'un cor de cantors als nostres
temples ja aquells dies, donat que en parlar d'aquells <<qui aborsum faciunt>> els nega la comunió fins passats set anys, <<ita tamen ut omni tempore vitae suae fletibus et humilitati insistant, officium eis ministrandi recuperare non liceat; attamen in choro psallentium a tempore
receptae communionis intersint ... >>4 • El Concili de Valencia, del 516, va manar, encara, que
els quatre evangelis es Uegissin abans de la Illatio (= Oferta) deis dons- o de la missa deis catecúmens - i després de la segona epístola, que era treta dels apostols, <<per tal com. convenía
que els preceptes saludables de J. C. els sentissin no sois els fidels, sinó també els catecúmens,
els penitents i adhuc els de religió diversa.>> 5

2.

La legislació litúrgica deis Concilis

.
. El canon VII del Co~cili _de _Tarr~gona,' ~el 516 - el primer Concili després de les grans
mvaswns - suposa que alh existeixen Ja bas11Iques. Recorda que el dissabte els clergues van a
la Catedral pe~ cant de v~spres, i es preparen per a la solemnitat del dium~nge; mana també
que ~~ts els .dres es celebnn com cal els actes Iitúrgics de vespres i matines.a El canon 1 del
Conc¡]¡. de Gir?na, del 517,. mana_ q~e per tal d'avenir-se amb el ritu de l'Església metropolitana, <<m omm Tarraconens1 provmna tam ipsius missae ordo quam psallendi vel ministrandi
4
consuetudo serv:tun>. El. Concili suposa, dones, l existencia d'una tradició en la litúrgia i en
el cant de 1~ m1s~a _q~e dJ.ssorta~ament res no sabem de quines característiques tindrien. El
fet de la umtat .hturgrca 1 mus¡cal de la província eclesiastica tarragonina és molt de remarcar per a uns d1es tan al!unyats de nosaltres. Potser ja aquells dies s'hi introdui"en usances
romanes, com uns anys mes tard passava a l'Església portuguesa, i per aixo .els nostres bisbes
ad~oquen enc~ra per la ~n.itat de la litúrgia i del cant visigütic. Quant a aquest punt, cal no
obhdar que fms el Conc1h IV de Toledo, del 633, presidit per sant Isidor, no va poder uní<<Te Ioannem Tarraco coluit mirificum vatem
Tuosque in hoc loco in pace condidit artus.
I~ te libra m?rum, in. te modestia tenuit regnum,
N1tens eloquw mltlSSlmus pollebas in corde,
Gerens curam pauperum, pietate preditus ampla.
Sanctus namque v~ta, fide magnificent[i]us ipse
~Ap]parmsh cunchs ¡::ergens ad premia xpi.
fuum nempe nomen tuamque dulcissimam mentem
Laudabunt po.~teri, numquam abolenda per evum
Menta preconns adtollunt facta per seculis
Denis cquam libram [teneans r]emeantibus lustris.
Rector doctorque prefuisti monacis et populis.
Ochens denos v1ta pera.gens feliciter annos.;>
Cf. HüBNER, Inscriptiones Hispaniae Christianae
n.o 413.
'
2. Cf. Z. GARCÍA VILLADA, Historia Eclesiástica de
España, Tonw 11, Primera parte (Madrid, 1932), 212 ss.
3· . «De dwecesams ecclesiis ve! clero, id placuit
defmm, ut presbyteri vel diaconi qui inibi constituti
sunt cum clericis septimanas observent; id est ut
presbyter .unam faciat hebdomadam, qua expleta
succedat e1 dmconus similiter, ea scilicet conditione
servata, ut omnis clerus die sabbati ad vesperas sit
paratus, quo facilius die dominico solemnitas cum
omnmm praesentia celebretur; ita tamen ut omnibus
d1ebus vespera et matutina celebrentur quia dP-sistente
clerc?, quod est pess1mum, comperimus in basilicis nec
lummaria ministrari. Si quis sane negligentiae vitio
haec 1mplere noluermt, noverint se secundum statuta
canonum, pro modo personarum, canonicae disciplmae s~bdendos.>> ~ncara en el canon XI llegim:
«Monach1 a monasteno foras egredientes ne aliquod
mm1stenum ecclesiasticum praesumant agere prohibeI.

mu~, nisi lorte cum abbatis imperio.>> (AGUIRRE, Collectzo Canonum, u, 235; MIGNE, P. L., 84, 312 .) Cf. el
Concili I de Toledo, dm. 5·
4· <;anon I : <<De institutione missarum, ut quomodo 1n metropolitana Ecclesia fiunt, ita in Dei nomine in omni Tarraconensi provincia tam ipsius missae ordo quam psallendi ve! ministrandi consuetuclo
servetur.>>
Canon u : <<De litaniis, ut expleta solemnitate Pentecostes, sequens septimana, a quinta feria usque in
sabbatum, per hoc triduum abstinentia celebretur ,,
Canon III : <<Item secundae litaniae faciendae s~nt
kalend . Novembris, ea tamen conditione servata ut
si iisdem diebus Dominica intercesserit, in alia hebdomacla, secundum prioris abstinentiae observantiarn a
quinta feria incipiatur, et in Sabbato Vesperae Mi~sa
facta Ílmantur. Quibus tamen diebus a carnibus et
vmo abstinendum decrevimus.>> (AGUIRRE, l. c., rr,
241; MIGNE, P. L., 84, 313 s.)
G. PUJ ADES, l. c., IV, Iog, en parlar del Concili de
Girona, escriu el segiient : <<En el capítulo primero
fué insti~uído y ordenado que el orden del cantar y
celebracwn de oücws que se observaba en la iglesia
metro~olitana de Tarrago.na, fuese observado por los
sufraganeos en sus respectivas 1glesias, según así consta
en el decreto de Graciano. Y como tengo dicho,
Beuter escnbe que este decreto se hizo contra la heregía de Vigilancio, que había pervertido el buen orden
de los oficios. Y aunque esto había sucedido 2oo
años atrás, duraban aun algunos resabios de ello; 0
tal ve~ de nuevo había resucitado aquel error en alguna~ 1glesms de.la provincia, como también en tiempo
suces1vo se volv1ó a resucitar ... ~

r. El canon XI mana que l'al·leluia no es can ti a la
Quaresma, i que, en canvi, es canti pcr Pasqua, i aixo
<<per Hispaniam Galliasque>). El canon XIII diu : (<Sicut
igitur orationes ita et hymnos in laudem Dei compositos nullus nostrum ulterius improbet, sed pari modo
Gallia Hispaniaque celebret .>> (Cf. TEJADA, Colección
de cánones de la Iglesia española, n, 263 ss.) L'historiador barceloní G. PuJ ADES, de comen y del segle XVII,
en parlar d'aquest Concili fa aquest comentari : <<Y
perque deuia repulular y reuiurer la secta de Vigilancío .... . en lo capítol segon, se estatuhí y ordena, que
per tota Espanya se usás un Missal. Y creuhen los
autors allegats en los presedents capítols, y particularrnent Morales y Baronio, que aquest fonch lo que encara avuy usan en Toledo, y se diu lo Mozárabe. lo
pens, que puix que en aquest Concili se trobaren tants
Bisbes de Catalunya, que aprés lo degueren usar també
en las suas Diócesis. Peró quant ternps durá, pens
auerho trobat : basta ara assó de pas, que en la segona part dire lo demés.>> Cf. la seva C1onica Universal del Principal de Catalunya (Barcelona, I6og),
f. 325.
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2. Canon r : <<Ut psalmus quinquagesirnus ante
canticum dicatur.>>
Canon n : <<Ut benedictio in matutinis fidelibus sicut
in vespera tribuatur.•> MIGNE, P. L., 84, 607.) Cal
dir que aixo mateix havia manat el Concili d'Agda a
la Galia narbonesa.
3· PUJADES, IV, I14, diu: <<He leído también en el
volumen primero de los concilios generales, que en. el
volumen que compiló Ivo, y en otros volúmenes viejos, estaba escrito que en este Concilio se ordenó que
en las bodas y casamientos de los cristianos, los que
iban a ellas no hiciesen danzas, ni bailes, ni alegría de
manos, sino es comer o cenar con la decencia debida
entre cristianos.»
4· MIGNE, P. L., 84, 323.
.
5· Canon I, del Concili de VaUmcia, 546. «... 1ll
concilio congregati dum de ecclesiastica regula tractaremus, antiquos canones relegentes, inter caetera hoc
censuimus observandum, ut sacrosancta Evangeha
ante munerum illationem ve! rnissam catechumenorum
in ordine lectionum post Apostolum legantun. (MrGNE, P. L., 84, 325.)
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Més enlla, veurem com la província eclesiastica narbonesa s'estengué fins a la Catalunva
durant el domini dels sarrains a la Metropolitana de Tarragona; a la segona meitat del segle ~I,
en canvi, la GaHia narbonesa va pertanyer a l'imperi deis gods, i els Concilis de Toledo legislaven
també per a l'Església de Narbona. És per aquests fets que ens interessa també el recordar el
Concili del 589 - a l'any IV de Recared - celebrat a Narbona. El canon I d'aquest Concili
mana que al final de cada salm es canti el Gloria, que en els salms majors es facin més amples
les pauses, i que al final de cada pausa es canti Gloria a la Trinitat augusta. És el mateix
Concili que decreta que als jueus no els era lícit de cantar en els enterraments dels seus afiliats.l
És el mateix concili que havia prohibit que hom ordenés un il'letrat. Cal no oblidar que als
temples catalans jade bona hora es cantaria o almenys es recitaría el Credo a la missa, seguint
el manament del Concili III de Toledo de l'any 589.
La historia de la litúrgia i de la música cristiana ha demostrat bé, com en els actes del
culte religiós, ultra el cant deis salms i cantics bíblics, aviat s'introduiren himnes i altres cants
improvisats. Als segles n i m, els heretges escrivien salms novells per a escampar llurs heretgies; com a contracop, altres, bo i essent cristians, imitaven el procediment dels heretges. Fou
per aixo que el concili de Laodicea de finals del s. ·IV prohibía que a la litúrgia no es cantés res
fora dels textos bíblics; era en aquest concili que hom inventa el mot despectiu de Psalmi idiotici
per als susdits salms novells. Quant al fet del cant dels himnes practicats per sant Ambros
a la litúrgia de Milan, admesos ja en diferents llocs al segle v, tan escampats per Fran<;a,
Italia i Espanya des del segle VI, gracies a la Regla de sant Benet, sabem que al segle IX,
Roma no els havia practicat encara a les grans basíliques. Malgrat que la himnodia fou certament rebuda a les petites esglésies de Roma al segle x, els breviaris romans de comen<;ament
del segle XII, encara no duen himnes en el cant de les hores.
El cant dels himnes aviat va estar admes a casa nostra, seguint la disposició del Concili IV de Toledo de l'any 633. (P. L., 84, 570 s.). No sabem, pero, si mai hauria tingut fon,:a
a la Tarraconensis el canon 12 del Concili I de Braga del 563 : «ltem placuit, ut extra psalmos vel
canonicarum Scripturarum Novi et Veteris Testamenti nihil poetice compositum in ecclesia psallatur ... >> (P. L., 84, 566 s.), refermat pel canon 67 del Concili II de Braga, del 624, <<Non oportet
psalmos compositos et vulgares in ecclesia dicere>> (P. L., 84, 583). Els tals acords deis concilis
de Braga és dar que havien estat presos degut a la llibertat amb que hom escrivia certs himnes. El concili de Tours del 567, en canvi, al costat dels himnes de sant Ambros admetia aquells
altres <<qui digni sunt forma cantari>>. Els himnaris servats a Catalunya demostren com el cant
dels himnes, adhuc en les hores menors, fou conegut des de temps vells.

3.

Cultura litúrgico-musical de la clerecia

Per tenir una idea més aproximada de la cultura musical-litúrgica dels seglcs VI-VIII
al nostre poble, cal recordar alguns dctalls sobre la formació literaria dels clergues als paisos
hispanics d'aquells dies. De moment, no tenim dades exactes sobre fets concrets que pertoquin
directament a la Catalunya visigotica; pero si atenem al fet de la identitat litúrgica i musical
1.
Canon n : <•Hoc itaque definitum est, ut in
psallendi ordinibus per quemque psalmum Gloria
dicatur omnipotenti Deo; per majares vera psalmos,
prout fuerint, prolixius pausationes fiant et per
quamque pausationem Gloria Trinitatis Domino decan tetur. ,,
Canon IX: «Hoc ante omnia decretum est, ut judaeis
non liceat corpus deducere psallendo, sed ut corum

habuit mos et consuetudo antiqua, corpus deducant
et reponant.>> (MrGNE, l. c., 84, 6rr .)
Per a detalls més amples sobre la legislaciólitúrgicomusical dels Concilis peninsulars de !'epoca visigotica,
cf. MIGNE, P. L., vol. 84 També AGUIRRE, l. c., n;
G. PRADO, Historia del Rito Mozárabe y Toledano (Silos, 1928), 27 ss.; ANGLES, El COdex musical de Las
Huelgas, 1 (Barcelona, 1931), 6 ss.
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de la Tarraconensis, amb la Província Carthaginensis, la Baetica, la Gallaecia, la Narbonensis
¡ en moltes coses de la Lusitania, podrem deduir aproximadament que passaria amb la clerecía

de casa nostra. El Concili II de Toledo, del 527, ordenava que els nens destinats pels seus
pares a l'estat eclesiastic, visquessin en un edifici de la mateixa església, prop del bisbe, i ben
cuidats i instrui:ts per superiors ensinistrats. El sots-diaconat es conferia als divuit anys; el
diaconat, als vint-i-cinc, i el presbiterat, als trenta. Els estudiants assistien cada dia a la missa,
al cap al tard a les vespres, i a la matinada al rés i al cant de matines. En els temps visigots als paisos hispanics hom educava la clerecia amb els estudis del Trz'vium i Quadrivium,
que després al segle x trobarem tan esplendents al monestir de Ripoll. Hom coneix .prou, com
al costat de l'aritmetica, la geometría i l'astronomia, en estudiar el Quadrivium, s'instruia també
en la música. La litúrgia, els canons i la Bíblia completaven la formació cultural dels aspirants
al sacerdoci; no cal dir, dones, com en estudiar la litúrgia, els nostres clergues aprenien practicament la música que en el Quadrivium havien apres en teoria. Els Concilis VIII de Toledo,
canon 8, el I de Braga, canon 20, i el de Narbona, canon II, havien manat que els bisbes no
conferissin ordres sagrades a cap jove que primer no hagués demostrat que sabia bé el salteri,
els cantics del breviari i els himnes. En cantar la primera missa, hom rebia un directori litúrgic, una mena d' Ordo on trobarien el més adient per al serve1 litúrgic del temple tal com
ho havia prescrit el canon 26 del concili IV de Toledo. A manca de llibres complets, ací hi
trobava la part més indispensable del missal per a la missa, i del ritual per a l'administració
de sagraments.
Un altre fet que cal remarcar, és !'existencia de monestirs a la Tarraconensis ja en el
segle IV; els monjos, junt amb els seminaris incipients i la clerecía de les catedrals i temples
més il·lustres, serien ben a mida per al foment de la cultura litúrgico-musical deis temps precarolingis. Una prova de !'existencia de monestirs a la Província Tarraconense, la dóna el Concili de Saragossa del 380, i les penes fortes que imposava el papa Sirici als monestirs d'homes
i dones per llur relaxació amb la seva decretal del 384 a Eumeri de Tarragona. 1 Es coneixen
també dades for<;a interessants quant als monestirs que Pxistien en el nostre país a comen<;ament del segle VI; el can. XI del concili tarragonÍ del 516 n'és Un exemple. 2
Els llibres litúrgics de la nostra clerecia d'aquells dies, serien els mateixos que trobem
arreu de l'església hispanica en temps de la litúrgia visigotica o mossarab. La litúrgia de la
missa s'encabia en el Manuale, en el Libellus Precum, en el Liber Sacramentorum, en l'Antiphonarium i en el Comes; la litúrgia dels sagraments la trobem en el Líber Ordt:num; la litúrgia
de l'Ofici se servava en el Psalterium, sovint unít amb l'Hymnarium, en el Comícus o Lectíonarium, en l'Homíliaríum o Líber sermonum i en el Passionaríum. El Manuale era simplement
un missal petit amb les nou oracions propíes de cada missa que eren dites sempre pel sacerdot.
El Líbellus Precum o Líbellus Oratíonum contenía només oracions litúrgiques seguint el calendari
mossarab. 3 El Líber Sacramentorum era un veritable Sagramentarí i contenía totes les oracions
de les misses, seguint el calendari litúrgic, i era també elllibre de l'altar, propi peral celebrant. 4
L'Antíphonarium contenía els cants propis de la missa i de l'ofíci; els antifonaris mossarabs
servats amb neumes són príncipalment tres : el de la catedral de Leon - el més complet, copiat
a comen<; del segle x 5 - , el de la catedral de Toledo i el de San Millan de la Cogolla, que
l.
MIGNE, P. L., 84, 632.
2. GARCIA VILLADA, J. c., II 1, 281 SS. i 259 i SS.,
i n 2, 87 ss ., resumeix un bell rengle de documents
sobre aquesta qüestió i sobre el fet de la formació
intel-Iectual i litúrgica de la clerecía.
3· Per l'edició del Libellus .Orationum del codex
Veronensis, feta per BIANCHINI, vegeu pag. 15 ss.

Biblioteca de Catalunya

4· M. FÉROTIN, Le Líber mozarabicus sacramentorum et les manuscrits mozarabes (París, 1912), on
edita el Cod. xxxv, 3 de la biblioteca capitular de
Toledo, de finals del segle x.
5. Antiphonarium mozarabicum de la Catedral de
León editat pels monjas de Silos (Lean, 1928). Editen
només el text.
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arriba molt incomplet. Fins avui no coneixem cap antifonari ni Graduale arnb música (els cants
de la missa reunits dins un volum, en la litúrgia romana r eberen també des del segle IX el nom
de Graduale) que siguin anteriors al segle IX. El Comes o Líber Comicus era un Leccionari que
contenía les epístoles i sovint també els evangelis. 1 El Liber Ordinum, dit també Ordo, era el
ritual-pontifical i alhora també missal, que contenía el ritualisme deis sagraments, les benediccions, les misses votives i l'ofici i missa de difunts, amb les pregaries deis enterrarnents.z El
Psalterium servava el text deis salms, i sovint contenía també el text deis himnes;3 el Lectionarium con tenia les llic;ons de l'Ofici; el Passionale, Passionarium, les vides i martiris deis sants, 4 i
l Homiliarium contenía les homilies per a cada diada.
És molt de remarcar la cura que hom tindria dels llibres i de 1' Scriptorium en els monestirs i catedrals, per tal com al Liber Ordinum trobem l'<<Ürdo in ordinatione eius, cui cura
librorum et scribarum committitun>. La litúrgia mossarab que practicava tantes benediccions
havia trobat una forma sirnplicíssima per a <<ordenan> el bibliotecari. 5
El pare Garcia Villada (Historia, II, 2, apend. 2) publica un fragment inedit del come~tari al Cantic dels cantics de sant Just, bisbe d'Urgell. Després de la carta de Sergius, seguelx una altra dedicatoria a Just, diaca, i el proleg que manquen a Migne, Patrología Latina, 67,
g6r. La dedicatoria a Just, diaca, duu els següents mots que valla pena de retenir peral cas nostre : <<Cum nostris temporibus, tepescentibus studiis, rarus quisque reperiatur, qui sit vel ad
l<:ge.ndum quae sancta sunt quodidiana intentione promptissimus, mirum opus a me exigis, dulClssrme mi Iuste, ut de Libris Canonicis, praecipue de Canticis Canticorum, quicquam edisseram ... >>
Segons aquests mots de sant Just (t després del 546), la cultura eclesiastica seria ben migrada
a la Catalunya d'aquells dies .

rana trobada a Lyon, que parla d'aquell <<Famolus Dei Stefanus Primicirius Scolae lectorum>>,
que havia servit l'església de Lyon .i. moria als seixanta sis. anys, ho. comprova prou. 1
Tot aixo concorda amb el conc11l II de Toledo, de la pnmera meltat del segle VI, recordat
suara, que manava que els nens aspirants al sacerdoci se'ls eduqués fins als divuit anys, i que
llavors devien manifestar si volien seguir o no l'estat eclesiastic. Encara és més explícJt el concili toleda IV del 633, en parlar de l'educació de la clerecía jove en les escales clericals. Si recordem que el bisbe tarragoní Audax va signar aquelles actes, és de suposar que en arribar
a la seva diocesi ordenaría la creació d'un d'aquells conclavis educatius manats pel susdit Concili en el cas que allí ja no n'existissin.
' És conegut com Carlemany es va preocupar de la instrucció de la clerecía. És preciosa per
al cas nostre la disposició continguda a les capitulars franques del 789; allí es parla que <<scolae Iegentium puerorum fiant», per tal que aprenguin <<psalmos, notas, cantus, compotum, grammati,cam
per singula monasteria vel episcopia>>. 2 Lluís el Piadós, els anys 823-825 encarregava tambe els
seus Ilegats que vetllessin per !'existencia de <<scolae ad filios et ministros Ecclesiae instruendos>>. 3
Mossen Gudiol en parlar de l'ordenació deis clergues a la Catalunya medieval, copia del
codex cv, foli 29, de l'arxiu capitular de Vic : <<Subdiachoni quidem xv vel x[v]n annorum, diachoni xv vel xxv, presbiteri non minus xxx nunquam ordinentun>. Encara transcriu d'unes
ordinacions de Santes Creus del r265 servades a la Biblioteca Provincial de Tarragona, on al
foli 4r es mana << ... E que los clergues nodrits en la mayso no sien ordenats a subdiaques abans
que agen passats XVIII anys. E los diaques XXII, e los preveres XXVI>>. Ell mateix copia d'una
sinodal d' Ager del r285 que parla de la preparació de les ordres sagrades. Allí es mana que
els aspirants a les ordres del subdiaconat que siguin sots la jurisdicció de l'abat, un mes abans
de les ordres, hauran de presentar-se <<Ut tam de vita quam de moribus, quam de scientia
possit facere scrutinium diligenter utrum cantent vel legant vel legitimi sint vel loqui sciant
latinis verbis ... >>. 4
Més amunt ja hem comentat el canon VII del concili de Tarragona del sr6. Aquest canon
manava que els preveres, diaques i clergues curessin bé del culte sagrat, i principalment que
vetllessin per la solemnitat del diumenge. El servei que tots ells havien de prestar en el culte
Iitúrgic, és ciar que els havia de dur poc a poc més cultura musical i litúrgica. El papa s~nt
Sirici en escriure un dia a Eumeri, bisbe de Tarragona, li deia que el clergue diaca que <<ultra qumque annos Iaudabiliter rninistrarit, congrue presbyterium consequatur». 5 El concili d'Arles del
823, manava que els preveres s'aprenguessin bé la Bíblia, els canons i tot aixo que pertocava
a I'ofici de la predicació. 6 El concili de Compostela del ros6 manava també que els clergues
aprenguessin <<totum psalterium, cantica, himnos, salispersionem, baptisterium, ~nsuflati~nem .et
comendationem et horas et ipsum cantare de festis unius justi, unius confessons, et umus Vlrginis, de virginibus et defunctis et omnia responsoria>>. 7 El codex 74 del fons Ripoll, de l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, és deis segles x-xi; al foli I3 v. trobem el següent, que ori~nta bé P<:l f~t.de
la cultura mínima que devia tenir la clerecía aquells dies. En parlar << ... de grad1bus eclesiastlciSfl,
escriu : <<Presbirer grece, latine senior, non propter senectutem sed propter dignitatem, honore.m
et sapientiam. Quia quicumque presbiter est, sapiens debet esse ut intelligat ea que leglt.
Intelligat oratioues quas dicit et diuturnis temporibus et nocturnis. Intelliga~ ea qu~ cantat
in missa vere dignum et iustum est. Te igitur, et pater noster et cuneta omma cum ~1mbolm>.
El mateix trobem al Pontificale de Roda copiat al s. XI. 8

Més enlla, a la pagina 4r ss., parlem de l'ofici del cantor eclesiastic del segle VII a la nostra península. Ultra aixo que acabem d'apuntar sobre la formació cultural i musical del clergat
a.l nostre pa.ís, hell_l de recordar de bell nou la carta decretal del papa Sirici (384-398) ad Himen.um, el citat brsbe de Tarragona. El pontífex de Roma diu clarament, que qui vulgui dedicar-se al servei del temple des de nen ha de comenc;ar per l'ofici de lector.s A Roma, al segle VI, !'entrada allectorat sovint es feia als vuit anys. Amb els tals lectors, aviat es va formar
el cor de nens. Segons testimonia sant Gregori de Tours, a Franc;a vigia també la tal usanc;a
de le~tor~ jo~es així, i conta el miracle d'aquell nen al qual << ... cum iam spiritalibus eruditus
e~set m llttens et cum reliquis clericis in choro canentium psalleret, modica pulsatus febre, spi7
nt~m exhalavit». Més tard, els nens cantors i lectors eren instrults junts en una escala propia.
Qu1 curava de llur instrucció literaria i musical rebia el nom de <<primicerius>>. La lapida funer. Liber comicus ecclesiae Toletanae a Analecta
Mr:redsolana, · r, Maredsous, 1892, on Dom Morin
edrta ;I codex que es guardava a Silos, i servat avui
a Fans, B. N. nouv. acq. Iat. 2171 . El manuscrit a
que ens referim presenta el Liber comicus talment
com servía a la catedral de Toledo en temps de sant
Ildefons (t 667).
,z .. M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum en usage dans
l ~ghse w~sigothique mozarabe d'Espagne, du v au XI
szecles (París, 1904), que el transcriu deis manuscrits
del segle XI de Silos, i de la Biblioteca del Palacio
Nacional de Madrid, A. D. 1052 .
3· J. P. GILSON, The Mozarabic Psalter (London,
1905). El transcriu del codex del British Museum
Add. 3085r, del segle xi; ultra el salteri i els cimtics
conté l'himnari i les Horae canonicae. Cf., també:
F.A. LoRENZANA (t r8o4), Breviarium gothicum secundum regulas s. Isidori, a MIGNE, P. L., 86,I. Així
com el 1775 editava el breviari, el 1770 havia impres

el missal, editat ja per A. LESLEY el 1755.- G. DREVES
i C. BLUME publicaven els textos de l'himnari mossarab els anys 1897 i 1905.
4· Cf. Acta Sanctorum dels Bollandistes (Anvers,
1643 ss. el darrer volum és del rgro) . També Anatecla Bollandiana (Brussel·les, r882 ss.)
5· <<Quum ordinatur qui librorum et scribarum curam

habere possit, simili eodemque modo adstantibus fratribus, in preparatorio residens episcopus tradit ei
anulum de scriniis dicens illi:
Esto custos librorum et senior scribarum.
Sicque ille, osculato pede episcopi, stat in ordine suo.*
(Cf. Dom M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum, col. 43.)
6. Siricius, Epistula 1 ad Himerium 13 : «Quicumque itaque se Ecclesiae vovit obsequiis a sua infantia,
ante pubertatis annos baptizari et lectorum ministerio sociari•. Vegeu J. B. DE Ros si, Bul!etino di -;zrcheologia cristiana, IV, 2 (1883), 17.
7· MIGNE, P. L., 71, 77!.

1.
E. LE BLANT, lnscriptions chrétiennes de la Gaule, I (París, 1856), 142, n. 0 65, cf. Corpus l. L., XIII, 2385.
2.
Cf. Capitularía Regum Francorum, r, 6o, als
Monumenta Germ. Histor.
3. Ibídem, I, 304.

4·
5·
6.
7·
8.

Ir

Arqueología Litúrgica, VIII, 186. Cf. vn, ug.
MIGNE, P. L., 13, II42 i S., i 84, 535 ·
MANSI, XIV, 59·
Huelgas, I, 66.
J. ALTISENT, Anal. Sacra Tarraconensia, ll, 534 ·
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4. La producció litúrgico-musical deis bisbes de la Tarraconensis
El detall cert més antic que coneixem sobre la producció literario-litúrgica d'un bisbe ca tala,
el proporciona sant Isidor, quan, en parlar del bisbe Pere de Lleida dels segles V-VI, diu simplement : <<Petrus Ilerdensis, Hispaniarum Ecclesiae episcopus, edidit diversis solemnitatibus
congruentes orationes, et missas eleganti sensu, et aperto sermone.>>1 Tates les nostres recerques
per poder assenyalar les oracions i les misses que el citat Petrus de Lleida havia escrit <<eleganti sensu, et aperto sermone>>, han estat endebades fins ara. No cal pas anotar que de sant
Pacia, bisbe de Barcelona, mort ja vell en temps de !'emperador Teodosi (379-395), i del seu
fill Dexter, amic de sant Jeroni, no sabem que haguessin escrit res per a la litúrgia.
Tampoc no ens consta res, sobre si sant Just, bisbe de la Seu d'Urgell, autor d'una obra
aHegorica del Cantic dels Cantics (cf. De viris illustribus, m, capítols xxxm s.) i del sermó
panegíric de sant Vicen«y martir, de Valencia, 2 i els seus germans Nebridi, bisbe d'Egara, Justinia,
bisbe de Valencia, i Elpidi, bisbe d'Osca, escriurien quelcom per a la litúrgia. 3 Idaci, bisbe de
Barcelona, en temps de Vitiza, fou també gran amic de sant Julia; de resultes d'una conversa
amb Idaci , sant Julia va escriure el Prognosticon futuri saeculi que tot seguit va enviar-li a Barcelona; tampoc res no sabem de si hauria pogut escriure per a la nostra litúrgia.
En estudiar la producció litúrgico-musical dels pares de la Metropolitana de Tarragoua
de l'epoca visigotica, cal que esmentem el nom de Maxim, bisbe de Saragossa, el qual, segons
testimoni de sant Isidor, <<multa versu prosaque componen'~ dicitun>, 4 i que de moment no es
veu clar si d'entre les seves obres se'n trobarien algunes relacionades amb la litúrgia. En canvi,
del bisbe Joan, de Saragossa (t 631), sabem que va escriure oficis eclesiastics amb estil elegant
i dol«ya melodía, segons constata sant Ildefons en la continuació de l'obra de sant Isidor, De viris illustribus; 5 la missa de sant Sever és obra d'aquest bisbe. 6 Al costat del bisbe Joan es
formava el seu germa i successor, aquell Brauli (t 651), l'home culte en la ciencia del cant i
!'educador eximí del bisbe Eugeni de Toledo (t 657) .7 El centre musical de l'Església aragonesa en temps de l'epoca mossarab posterior, no sera ja la mateixa ciutat de Saragossa, sinó
que sera el monestir benedictí de sant Joan de la Penya, el qual en tantes qüestions artístiques
i culturals tant va relacionar-se amb el Monestir de Ripoll. El bisbe J oan de Girona, del
577 al 586, exilat de Lusitania a Catalunya per obra de Leovigild per no haver-se prestat a abMIGNE. P, L., 83, 1090.
2. Cal esperar l'edició d e les obres de sant Just
que Mn. Joan VILAR prepara per a l'Institut d'Estudis
Catalans.
3· MJGNE, P. L., 83, 1099 S.
4· MIGNE, P. L., 83, 1106.
5· << .. . vir in sacris litteris eruditus ... In ecclesiasticis officiis quaedam eleganter, et sono, et oratione
composuil>>. (MIGNE, P. L. 96, 201 s.)
6. G. PRADO, Manual de Liturgia Hispano- Visig6tica o Mozárabe (Madrid, 1927), r8 .
7 .. <<Braulio frater J oannis in Caesaraugusta decedenhs adeptus est locum; vir si cut germanitate con-.
junctus, ita non mínimum ingenio minoratus. Clarus
et iste habitus canoribus, et quibusdam opusculis.>>
(MIGNE, l. c., 96, 203.) Aquesta família de Saragossa,
amb els germans Joan i Brauli, bisbes; Frunimia,
abat . d'un monestir, Pomponia i Basila, recorda la
famíha de l'escola litúrgico-musical de Sevilla. Joan
fou el germa més gran, i primerament havia estat
I.

mestre de monjos; succeia a Maxim, com a bisbe de
Saragossa, els anys 619-631. El seu germa Brauli,
deixeble seu, havia treballat també al costat de sant
Isidor, i fou el gran amic d'aquest, del celebre Taxó,
deis abats de Sant Millári de la Cogolla i de Dumi
i deis reis Xindasvint i Recesvint i d'altres, com ho
proven les seves lletres que hom pot veure a España Sagrada, xxx, 363 ss. El gran Eugeni, primerament clergue educat a Toledo, per tal de cercar recolliment i perfecció, havia d eixat aqu ella cort i s'havia
refugiat a Saragossa, on aviat es feia amic íntim i
deixeble de sant Brauli. Fan emoció encara avui
les lletres d'aquest bisbe de Saragossa, dirigides al
reí Xindasvint, demanant que revoqués el nomenament de bisbe de Toledo a favor del citat Eugeni;
nomenament fet violentia principali, segons frase de
sant Ildefons (De viris illustribus, cap. XIV). Vegeu
GARCIA YILLADA, II, 1, 189 SS. Del bisbe TAXÓ de
Saragossa no sabem que escrivís res per a la litúrgia
(Cf. MIGNE, P. L., 8o, 727 ss.).
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jurar la fe cristiana, fou el company de sant Leandre a Bizanci; havia estudiat disset anys en
terres d'Orient i s'havia empeltat, com sant Gregori el Gran i sant Leandre, de les belleses d'aquella litúrgia; potser fou per aquestes relacions que, en convertir-se els gods arrians al catolicisme, el589, entraren a la litúrgia hispanica alguns elements bizantins. 1 Mort Leovigild (586), va
recuperar la seva llibertat i fou llavors que funda el monestir de Validara o Biclara, prop de
Tarragona; al cap de dos o tres anys, era nomenat bisbe de Girona. De la seva producció
litúrgica, adés per al Monestir de Biclara que ell fundava, adés per a l'Església de Girona, en
concret no en sabem res per ara. 2
Alguns admeten la possibilitat que el poeta llatí Aurelius Prudentius Clemens (t després
del 405), conegut amb el nom de l'<<Horaci cristia>>, hagués nat a la Hispania Tarraconensis.
Malgrat que la seva producció portentosa (uns deu mil versos) no fos destinada directament
pcr al servei litúrgic, aviat l'Església mossarab li empra uns setze himnes trets del seu Peristephanon; encara avui l'Església romana canta cinc himnes d'ell; són l'<<Ales diei nuntius>>, <<Nox
et tenebrae et nubila>>, <<Lux ecce surgit>>, <<Salvete, flores martyrum>>, i <<Quiwmque Christum quaeritis>>. No cal dir com aquests himnes són fragments d'altres de més llargs. 3
Hom ha suposat, també, que el papa Damas I, pontífex des de !'octubre del 366 a l'n
de desembre del 384, que moria, és originari de la nostra t erra, si bé d'altres suposen que ell
naixeria a Roma, d'una família hispanica, vers el 304. 4 Amb el seu nom s'han conservat principalment dos himnes, un dedicat a santa Agata i un altre dedicat a sant Andreu; Dreves creu,
pero, que potser cap dels dos són de sant Damas; segons ell, el primer és probablement d'origen
galo,franc, i el segon d'origen mossarab. 5
El santoral catala ofrena una serie de martirs, que tot seguit tingueren culte gran a la
litúrgia del pares visigods : sant Cugat, santa Eulalia, sant Feliu de Girona, sant Fruitós de Tarragona, etc., en són una bella. mostra. 6 Per al seu culte, dins l'Església catalano-visigotica, hom
va compasar oracions, alguns himnes i algunes misses; llurs autors foren caps de la jerarquia
eclesiastica tarragonina. Així, Quiricus (Quirze) - 656-666(?) -- al segle VII bisbe de Barcelona, amic de sant Ildefons de Toledo, amb el qual es cartejava, i de Taxó, bisbe de Saragossa,
és !'autor de l'himne a santa Eulalia que es guarda al breviari mossarab; la mateixa missa de
la santa (Liber mozarabicus Sacramentorum, col. 136), fou escrita a Barcelona. L'himne de sant
Cugat, Barchino laete Cucufáte vernans, del segle vn, prové també de Barcelona; el seu autor és
potser el mateix Quirze. La missa del sant (Liber Sacramentorum citat, col. 498) fou encara esr. <<Joannes, Gerundensis ecclesiae ep iscopus, nativitate Gothus, provinciae Lusitaniae Scalabi natus.
Hic, cum esset adolescens, Constantinopolim p errexit,
ibique Graeca et Latina eruditione munitus, post
decem et septem annos in Hispanias reversus est,
codem tempore quo incitante Leovigilclo rege, Ariana
fervebat insania. Hunc supradictus rex, cum ad
ncfandae haeresis crudelita tem compcllzret, et hic
omnino resisteret, exilio trusus, et Barcinonem relegatus, per decem annos multas insidias, et persecutiones ab Arianis perpessus est.
Qui postea condidit monasterium quod nomine
Biclaro dicitur, ubi congregata monachorum societate,
scripsit regulam ipsi monasterio profuturam, sed et
cunctis Deum timentibus satis necessariam ... >> (MIGNE, P. L., 83, II05 s.) BXuMER, Geschichte des Breviers, 244· Cf. GARCIA YILLADA, l. C., II, 2, 173 SS.
2. Sobre les obres de J. BICLARA, cf. P. FLÓREZ,
España sagrada, VI, 361 ss. Sobre la cultura visigotica a Catalunya, cf. J. MILLAS VALLICROSA, en A ssaig
d' historia de les idees físique s, I, 5 ss.

3· G. DREVES, Die J(irche der Lateiner in ihren
Lieder (Kempten und München, 1908), 19 ss.
4· J. P. KIRSCH, al Lexikon für Theologie und
Kirche IIl, 2 193I, 133 s.
5· Die Iúrche der Lateiner, 27. Anal. hymn ., L, 22 ss,
6. J. PASQUAL, Monumenta Ecclesiastica Cataloniae, VII, 227 ss., 283 ss., en parlar del martirologi del
monestir de Serrateix, codex del segle x, i que segons
el! pujava fins al segle VIII, copia, entre altres, aquesta
nota : <di Idus februarii. Dedicatio Sti Pontii Martiris : Natalis Ste. Eularie Virg. et Mart. que passa
est tempore Diocletiani imperatoris sub Prefecto
Hispaniarum Daciano quando sub eodem apud Barchinonam Sanctum Cucuphatem, et apud Gerundam
Sanctum Felicem gloriosam constat martirii accepisse
coronam. Scriptum est in passione Beate Leocadiae.~
Aquests mateixos conceptes es troben en el Breviarium de Cardona copiat en el segle XIII. Del preciós martirologi de Serrateix, avui per avui no coneixem altres detalls sinó els que apunta el susdit
pare Pasq u al.
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crita a Barcelona. 1 L'himne de sant Feliu de Girona, Fons Deus vitae perennis, també del
segle VII, i les dues misses del sant, del Líber Sacramentorum, col. 583 ss. i 380 s., són compostes a Girona, potser pel bisbe Nonit, successor del susdit Biclara, i amic íntim de sant
Brauli de Saragossa. L'himne als sants Just i Pastor, O Dei perenne Verbum Patris, és també
del segle VII, i duu semblan~.l amb altres de sant Eugeni. 2
Aquest fet deis himnes escrits a Catalunya per a la litúrgia visigotica, cal ésser remarcat.
Tinguem present que molts himnes del repertori mossarab són d'autors francesas, alemanys i,
sobretot, d'italians; generalment estaven incorporats ol segle vn; potser són vuit o deu els
entrats després del 700. Els himnes estrangers són uns 8o; els restants són espanyols i es divideixen en tres classes : a) uns 16 són de PrÚdenci, b) uns 40 són anteriors a la invasió i
e) uns 30 són escrits després de la invasió. 3 No sabem que de Catalunya en provingui cap
himne posterior a la invasió sarrai:na; aixo és una prova més de com la litúrgia romana entra
ben aviat a Cat2lunya.
A continuació parlem de 1' Orationale mossarab de Tarragona copiat a comen~ament del
segle VIII; com podem suposar, moltes, o almenys algunes, de les seves oracions foren compostes
a Tarragona. Així, per exemple, les oracions per a les festes de sant Fruitós, sant Cugat, sant
Feliu i d'altres. Ja ni cal dir, que la <<Missa in diem sancti Fructuosi» del Líber Sacramentorum,
107 ss., fou escrita també a Catalunya; no seria pas absurd que el seu autor pogués ésser el
bisbe Pere de Lleida. Tinguem present que les oracions del Libellus Oratíonum de Tarragona
que citern després, sovint són diferents de les oracions que trobem al Líber Sacramentorum. És
ciar que les tals oracions generalment no orienten gaire quant al fet de llur possible provinenp;
no cal dir que elles s'adiuen amb algunes de les oracions d'altres codexs mossarabs servais.
Cal no oblidar que dins la litúrgia mossarab continguda en els codexs toledans i d'altres
hispanics en general, trobem misses de martirs que foren emprades a esglésies particulars. Pertoquen a Catalunya, i llurs textos foren compostos a casa nostra, entre altres, la missa de sant
Fructuós, de sant Vicen~ de Saragossa, de santa Eulalia, de sant Cugat i de sant Feliu. A la
missa de sant Fructuós, en I'oració dita Missa, trobem els següents mots que aclareixen bé com
el text de la tal missa fou compost a Tarragona : <<Qui nobis in sanctorum Tarraconensium Fructuosi, Agurii et Eologii, beatissimam passionem magna Ecclesie presidia donavit et patrie>>. En
una altra oració llegim la frase següent adhuc més expressiva : <<Quibus quamlibet omnium in te
credentium iniunxeris curam, huic peculiarius loco et populo venerabilium reliquiarum presentía consecrato, ut adsistere et opitulare iubeas, Rex summe, precamun> (Líber Sacramentorum, col. 107 s.).
A la missa de santa Eulalia de Barcelona, trobem : <<Adest, dilectissimi fratres, famosum illud beate
virginis Eulalie festum, quod annuis recursibus suscipimus incolendum : in quo eadem martyr
Barcinonensium cives et incola, genitale solum que meritorum titulis pretulit, honore etiam inlustravit sepulcri>> (ibídem, col. 136). Així mateix, a la Inlatio de la missa de sant Cugat, llegim:
<< ... dum et Gerunde civibus das Felicem, et Barcinone populis Cucufatem>> (ibídem, col. 499).
El codex de Toledo 35. 6, fol. 178, duu encara una altra missa de sant Cugat; allí trobem les
expressions següents : <<Geminis te, Deus piissime, sancta tua congratulans gaudiis extollit Ecclesia,
et de duorum fratrum connexione Felicis et Cucufatis, dum unius regione arcis Scillitane videlicet parili studio litterarum imbuerunt, Felicem Gerunda, Cucufatem Barcinona martirio consecrasti>>. (Líber Sacramentorum, col. 580 s.).
No oblidem encara que l'Església de Saragossa, que formava part de la nostra Tarra-

conensis, compta també amb misses propies, compostes a l'Aragó per als seus sants martirs. Citem només aquells mots de la missa de sant Vicenc; : << ... proprium sibi quiddam in ipso celebritatis officio civilis amor vindicat, et cognata provincia ad illam gratie dignitatem nature iungit
religionem. Quia maior fit letitie ambitus, in quo et patrie servit affectus; quodque nos sancto
beatissimoque Vincentio, cuius ita sumus ut noster est, iure debemus>> (ibid., col. nz).
El pare Flórez, España Sagrada, XXIX, 76, en .estudiar la vida de sant Sever de Barcelona, la festa del qual se celebrava a 6 de novembre, esmenta la rúbrica d'un ritual molt antic, que el pare J. Caresmar havia vist a la catedral de Barcelona. Aquest ritual, en donar la
missa de sant Sever, posava el següent títol : <<5. Severi Epi. et Mart. a Joanne Episcopo composita>>. El susdit Flórez addueix encara l'opinió de l'esmentat Caresmar, qui afirmava que el
tal Joannes seria el bisbe Joan de Barcelona de comenc;ament del segle IX, en temps de Carlemany i del seu fill. Hom coneix el ms. P. I. S. d'El Escorial, que conté les Etymologiae, el qual
fou copiat a Barcelona per ordre del citat bisbe Joannes, potser vers el 850. Un ritual del
segle x o de l'xr, guardat altre temps a Sa11t Cugat encara copiava aquesta oració : <<Propitiare
quaesumus Dne. nobis famulis tuis per hujus S. martyris tui Severi atque Pontificis, qui in
praesente requiescit ecclesia, merita gloriosa, ut ejus pía intercessione ab omnibus semper protegamur adversis>>. 1 Cal remarcar que el breviari barceloní del 1540 duia quatre himnes dedicats
a sant Cugat. No s'ha d'oblidar, pero, que el tal ofici és ja del ritu roma. De moment no
podem dir si la missa en qüestió, del segle rx, pertanyia l'ofici mossarab com admet Arévalo, o bé seria ja de ritu roma; sigui com sigui, aquella missa no fou admesa per l'església de
rit!l mossarab; almenys en el Líber Sacramentorum no es troba cap missa dedicada a sant Sever. 2

r. Sobre la personalitat i !'obra de QuiRZE, de
Barcelona, potser idcntic amb el QuiRicus, arquebLsbe de Toledo, confronte u J. MúNERA, <•Eulaliana•>,
a Reseña Eclesiástica (Barcelona, I930), xxn, I52 ss.,
amb !'abundosa bibliografía que allí és citada. Ve-

geu, també, DREVES, Analecta
2. Sobre els himnes visigotics
cal veure J. PÉREZ DE URBEL, al
XXVIII (1926), 135 SS.
3· J. PÉREZ DE URBEL, J. c.,

hymnica, XVI, II8.
escrits a Catalunya,
Bulletin Hispanique,
306.
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El «Libellus Orationum>> de la Metropolitana de Tarragona

Malgrat aquestes petites mostres de la producció autoctona, és ben significatiu el fet de
Protasi, bisbe de Tarragona (637-646), que demanava al seu amic Eugeni de-Toledo que volgués
escriure la missa o les oracions de sant Hipolit i una missa votiva per a la seva Església de
Tarragona, el 650. Aquest fet prova que els bisbes de la nostra terra no tindrien l'enginy litúrgic qu_e tenien els de Toledo. 3 En canvi, és per nosaltres una honor gran el fet que el
Coclex Veronensis, ms. del segle VIII, o finals del segle VII, hagi estat escrit a Tarragona, i que
sigui fins ara ef Libellus Orationum o Libellus Precum - dit també Orationale - més antic
de la litúrgia mossarab deis coneguts fins avui; allí trobem aquestes oracions esmentades de
sant Hipolit. Seran les mateixes de Sant Eugeni, demanades per Protasi des de Tarragona?
El Codex Veronensis és el document més preciós que servem fins ara d'aquella litúrgia
veneranda de la nostra Església visigütica. Aquest Orationale guardat al capítol de Verona, fou
transcrit i comentat saviament del filipó Josep Bianchini, de la mateixa ciutat. Ell fou qui
t.
F. ARÉVALO es refereix a aquestes notes de
FLóREZ, quan escriu : «Saeculo IX ineunte creditnr
composita missa, quae in Missali veteri Barcinonensi
legitur die 6 Novembris S. Severi episcopi et martyris,
a ] oanne episcopo composita, ut titulo clicitur : de qua
videri potest F lorczius Hisp. sacr. tom xxrx, p. 76,
qui etiam p. 54 profert ex rituali libro membranaceo
saeculi x aut XI orationem in festo S. Severi : ProPitiare ... ,.. (MIGNE, P. L., Sr, 679). Vcgeu, enca~a,
D. de BRUYNE, «De !'origine de quelques t extes liturgiques mozarabesn, a Revue Bcnedictine, xxx, 1913, 426.
2. Sobre la cultura deis escriptors catalans de
!'epoca visigotica, cf. també L. RrBER, Els sants de

Catalunya, II (Barcelona 1919), i A. ROVIRA I VIRGILI,
Historia nacional de Catalunya, u (Barcelona, 1922),
300 ss. Sobre !'arquitectura cristiana prerom1tnica a
Catalunya, vegeu PurG I CADAFALCH, L'Arquitectura
romanica de Catalunya, I (Barcelona, 1909), 257 SS.
3· <<Missam sancti Hippolyti ve! orationes, si nobis
oratu vestro vita comes adfuerit, ut potuero, pro vestra jussione parabo; missam v ero votivam ideo non
scripsi, quia in hac patria tam accurati sermones hab entur atque sententiae, ut simile non possim excudere,
et superf!uum · judico incle me aliquid dicere, unde meliares recolo jam dixisse.>> De !'Epistola Eugenii ad
Protasium Tarraconensem (MIGNE, P. L., 87, 412).
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primer es va adonar de la importancia que el codex tenia per a l'Església tarragoninJ., i va demostrar a b::tstament que el codex verones havia estat escrit o copiat per al servei d'aquella
Església. Amb aquesta edició del Codex Veronensis, feta per J. Bianchini i editada a Thomasii
opera, volum 1 (el sol publicat) del 1741, pagines 1-136, i reproduit també per J. Pinius a la
Liturgia antigua Hispanica, Gothica ... del 1746, II, pagines 1-136, el text del codex tarragoní
ha esdevingut celeberrim ades per als liturgistes com per als paleografs. En el primer volum
de l'obra esmentada de Pinius es dóna la taula del contingut del citat codex, seguit d'un judici
crític de C. Cenni sobre el Libellus Orationum i unes Adnotationes precioses sobre l'esmentat
Libellus que va escriure Bianchini; en el segon es dóna el text complet del susdit Libellus. 1
Flórez va parlar també sobre el codex visigotic de Verona, i seguint Bianchini, s'adona
que ell havia estat copiat a Tarragona. 2 Tejada, en la seva Colección de Concilios, 111, 201,
parla de l'edició de Bianchini, i afirma que el codex «fué propio de la provincia Tarraconense,
pues se lee allí, pag. 65, que el clero y pueblo debia ir en procesión ad Sanctam Hierusalem in
Sancto Fructuoso>>.
En temps més moderns, han parlat del Libellus citat, entre altres, D. A. Spagnolo, bibliotecari de Verona, en el seu estudi <<L'Orazionale Gotico-Mozarabico della Capitolare di Verona

descritto da Scipione Maffei>> a la Rivista bibliografica italiana IV, r8gg, 438 ss. Segons Maffei
el codex hauria estat copiat a Tarragona. o a Toledo : <<Ad Tarraconenses pertinuisse S. Fructuosi,
quae memoratur Ecclesia videtur innuere, sedad Sanctam Leocadiam oratio, quae cum aliis xxx
affertur, Toletum indica t». 1
Dom Férotin descriu llargament el contingut del Libellus Orationum servat a Verona valent-se de l'edició de Bianchini. Férotin confessa que el codex de Verona era l'únic manuscrit
mossarab que ell no havia pogut consultar i en dona va tres facsímils que el citat Spagnolo li havia
enviat. Ell admetia que el codex és del segle VII o comen<; del vnr, i en notar el text litúrgic
de les pagines 55 i 65 de l'edició de Bianchini, afirmava <<semble prouver que le Libellus orationum a été écrit a Tarragone>>. 2 Dom Morin, en fer la recensió de l'obra de Férotin el 1913,
així va escriure: «ll m'est venu, au sujet de la provenance de l'Orationale gothicum de Vérone,
une idée que je ne me rapelle pas avoir vue exprimée ailleurs : on la prendra pour ce qu'elle
vaut. Ce manuscrit, nous dit-on, "est du VIII 6 siecle, peut-etre de la fin du vn6... Le texte
(p. 55 et 65) semble prouver qu'il a été écrit a Tarragone". D'autre part, on trouve au fol. 3v
une note en écriture cursive, avec la date "in xx anno Liutprandi regis'', qui correspond a l'année
732. Or, il existe sur la cote de Ligurie, a Camogli et a San Fruttuoso, une tradition ancienne
d'apres laquelle un éveque de Tarragone, nommé Prosper, chassé de sa ville par les barbares,
aurait abordé au rivage de l'Italie, apportant avec lui le corps de son prédécesseur, le martyr
s. Fructueux. Supposé que cette tradition soit fondée, les barbares en question pourraient etre
les Arabes envahisseurs de 711; ~t il ne serait plus difficile alors d'expliquer comment un manuscrit liturgique, transcrit pour l'église de Tarragone aux environs de l'an 700, se serait trouvé
des 732 dans les états du roi Lombard Liutprand, qui s'étendaient en effet depuis Genes et la
Ligurie jusqu'au nord de l'Adriatique>>. 3
Els paleografs han estudiat també de prop el codex de Verona. Citem, entre altres, E. A.
Loew, 4 C. U. Clark, 5 Z. Garcia Villada 6 i A. Millares Carlo 7 • D'entre els paleografs moderns, pero,
qui s'ha fixat més en la data i provinenc;a del cüdex de Verona ha estat L. Schiaparelli. 8 Aquest
es fixa especialment en les notes que foren afegides a Italia uns anys més tard de la copia del
manuscrit. La més important diu : <<Maurezo caneuarius fidi iocor de anfora uino de Bonello in
xx anno Liutprandi regis>> escrita al foli 3v que havia ja estat apuntada per Bianchini, Maffei,
Férotin, Morin i altres. Aquesta nota diu ben clar, que ella fou escrita a l'any vint de Liutprando (juny 731-juny 732). Segons Schiaparelli, aquest personatge és un tal <<Mauritius canavarius domni regis>> atorgant d'un document pisa de venda el 730. Encara, al foli 1.' es troba
aquesta altra nota : <<t Fl(avius) Sergius bicidominus sa(n)c(t)e [e]cl(esie) Caralita[ne]>>. Es tracta,
dones, d'una signatura autografa de Sergius <<vicedominus>> de l'església de Cagliari, el qual posseia
el manuscrit. El codex, per tant, es trobava a la Sardenya, a Cagliari, ja en temps molt antics.
Després d'aquests detalls, l'autor confessa que la teoria de Dom Morin ja no té valor. Schiaparelli creu, dones, que el manuscrit fou copiat a comenc;ament del segle VIII, abans del 731-732;
per raons paleografiques no admet que pugui pujar al segle VII. El codex va passar d'Espanya
- de Tarragona -- a Cagliari; d'ací, a Pisa, on seria el 731-732; potser a finals del segle VIII
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r. Mentre no tinguem altra edició del codex Veronensis, vegeu Liturgia antiqua Hispanica, Golhica, Isi-

doriana, Mozarabica, Toletana Mixta illustrata ... Tomus
secundus. Romae MDCCXLVI. Pag. 1 i ss., es traba el
Libellus Orationum Anecdotus ecclesiasticum ojjiciorum
gothico-hispanus ... Prodit ex vetustissimo codice amplissimi capituli Veronensis. Opera et studio Josephi
Blanchini Veronensis. B1ANCH1NI, en les seves Adnotationes in Libellum Orationum, ibídem, CLXVII i s.,
diu : <<Nostrum Libellum Orationum Divinorum Officiorum antiquissimi Ritus Gothico-Hispani a<i Ecclesiam Tarraconensem pertinuisse, ut omnibus sit exploratum, aliquot loca, quae id apertissimo declarant testimonio, hic indicasse non pigeat. Igitur pag. 55
[d'aquella edició] in die horum Sanctorum Tarraconensium, Fructuosi etc. hace habetur Oratio Completaría, ad Vesperum : Probata satis, Domine, tuorum
trium est vita Sanctorum, ut qui auri fulgidum radiantis metallum, quorum fi<iem dum probabili camino
examinas, laudabili judicio tibi placituram adsignas.
Ha bes ergo in tribus hi [ = his] manipulis Sacerdotum,
q u os ad te Maternos Ira Ecclesia misit, discreta q uidem
ordinum, sed veneranda officia, in Fructuoso siquidem
Pontificalis gratia fulgens; in Augurium et Eulogium
Leviticae dignitatis minysterium clarens. N ostra ergo
vota, hii [ =ii] tuis obtutibus sanctificanda insinuent,
ille ut postremo Sacerdotii consecranda peroret : horum ministerio calicem salutaris sumamus ad vitam;
illius invocatione sanctificati perducamur ad gloriam.>>
<<Item in Dominico die ad tollendas carnes, post
benedictionem ad Matutinum, COMPLETURIA POST
EXPLICITAS LAUDES [nempe orationes a!leluiaticas, de
quibus infra, diu, sermo instituetur in Dominico ad
lollendas carnes], QUAS PSALLENDO VADUNT USQUE AD
SANCTA HIERUSALEM, QUAE IN SANCTO FRUCTUOSO
DICENDA EST. <<Laetare Iherusalem, quoniam FrLII
tui collecti numerosae collectionis tibi personant laudes : quaesumus proinde, Deus, ut in huj us
sanctae MATRIS gremio constituti, perpetuum tibi
alleluja et spiritu et mente psallamus : sicque, quod
nunc in peractione Matutini Officii per multiplicatio-

nem Laudum devote tuis omnibus tibi uberius decantemus.>>
I afegeix B!ANCHINI : <•Haec sunt duo praecipua
loca quae Ecclesiam Tarraconensem nostrum Libellum
Orationum Divinorum 0//iciorum adhibuisse demonstrant.>> Encara interessa el que BIANCHIN1 escriu a la
pag. cLxxxrv : <<Harum enim Completoriarum Orationum verba, et tituli seu superscriptiones, indicare videntur triduanas illas Processiones, ac Litanias, quae
a Clero, et populo per Sanctorum Basílicas ambulante
.fiebant in Hispania initio Sacratissimae Quadragessimae>>, de les quals en parla també el Concili II de Braga del 572. Continua BrANCHINI : <<Sed, et juxta nostrum Libellum, itum est a Clero, et populo Tarraconensi initio Quadragesimae, ad S. FRUCTUOSUM, ad
SANCTAM HIERUSALEM, et ad S. PETRUM, ut Sacri
Baptisterii ostia cum LAUDUM CoNSUMMATIONE clauderentur. Igitur in Hispania jejunium a Quadragesima exordiebatur.>> També, a la CLxxxv, afegeix:
<< ... Haec est origo altarium, quae in sacris baptisteriis
antiquitus erigebantur, ut nempe in ipsis Missa celebrari posset ad communionem renatorum. Haec est causa
nominum Sanctae Hierusalem, et Sancti Petri prope Basilicam S. Fructuosi in nostro Libello Ritus Hispani.>>
Els mots amb versaletes i cursives són de Bianchini.
2. España Sagrada, xxv, 13 : «También debe aplicarse a Tarragona el Códice Gótico Veronense, publicado por el ilustre ]oseph Blanchini : donde al dar las
Oraciones de Carnes tollendas (después del Oficio del
Mártir S. Vicente) dice : Item Completuria post expli-

citas Laudes, quas psallendo vadunt usque ad Sancta
jherusalem, quae IN SANCTO FRUCTUOSO dicenda est.
Ya prevenimos en el tomo nono, y en otros, que el título de ]erusalen denota la Catedral, o Iglesia mayor,
matriz : y ésta aquí denotada es la de Tarragona, en
la qua! se veriiica el Título de S. Fructuoso, o sitio
donde estaban sus Reliquias : y en este sitio, o Capilla,
es donde previene el Códice que se diga la Oración, y
es la siguiente : Lactare Jherusalem, quoniam FILII
tui ... Esta madre es la matriz de Tarragona, y los hijos
su pueblo, que concurre a dar gloria a Dios en S. Fructuoso, que era, y es hoy parte de la Catedraln.

I.

Cf. SPAGNOLO, l.

C.,

436.

Liber Sacramentorum, 947 ss. Cf. també Liber
Ordinum XV S., 56 etc.
3· Revue Bénédictine, xxx, 1913, II5.
4· Studia palaegraphica a les Sitzungsberichte der
Kan. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philos.-philol. und hist. Klasse, 1910, 12 A bh. , p. 56.
5· Collectanea Hispanica, a Transaction oj the
Connc ..ticut Academy oj Arts and Sciences, xxrv (París,
2 ..

1920), p. 63, n.o 712 i pp. 129 s., lam. 10-11.
Biblioteca de Catalunya
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6. Paleografía Española, 1 texto (Madrid, 1923),
126, es limita a dir : «Parece escrito antes de 732 y
quizás en Tarragona», i en dóna una reproducció al
facsímil 17.
7. Tratado de Paleografía Española (Madrid,
1932), 153·
8. Cf. <CSulla data e provenienza del cod. LXXXIX
della Biblioteca Capitolare di Verona (l'Orazionale
Mozarabico)», a I'Archivio Storico Italiano, LXXXII,
1924, 106-117.
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e~ guardava ja a Verona. Segons el susdit Spagnolo, el codex hauria entrat a la biblioteca capltolar d~ yeron~ <<pe~ gener~sa munificencia de l'ardiaca Pacifico (t 844)>>.
G:acl~s a 1 Orahonale cltat, sabem avui quines eren les festes que se celebraven a la Seu
tarragonma 1 als te~ples .d~ Cata~unya a finals del segle VII. El calendari que ofrena el nostre
codex podem resum¡r-lo alXl, segumt el codex de Verona:
. ~<Ürationes ~e Adventu Domini per dies Dominicos>> (en posa cinc). <<Ürationes de Adventu
Domm~ quae per smgulos matutinos juxta Antiphonas congruentes usque ad Nativitatem Domini
sunt d1cendae>>. El Santoral és així:

Kal Decembres
S. Aciscli.
Kal. Dec.
S. Romani.
X. Kal. Dec.
S. Ce[ci)liae.
III. Kal. Dec.
S. Saturnini.
11. Kal. Dec.
S. Andreae Ap.
V. Id. Dec.
S. Leocadiae.
IV. Id. Dec.
S. Eulaliae.
XV. Kal. J anuar.
S. Mariae Virg.
VIII. Kal. Jan.
Nativitatis Dom.
VII. Kal. Jan.
S. Stephani.
VI. Kal. Jan.
S. Eugeniae.
IV. Kal. Jan.
S. Joannis Ap. et Evan.
11. Kal. Jan.
S. Columbae.
Kal. Jan. Octavas Nativ. Circumcisio Dom.
VIII. Id. Jan.
Apparidonis Dom.
VII. Id. Jan.
S. Juliani.
. . . . . . . . . . . . . . . . Allisionis Infantum .
XII. Kal. Februar.
Fructuosi, Agurii, et Ulogii.
XI. Kal. Feb.
S. Vincenti.
VIII. Kal. Martii
Cathedra S. Petri.
XV.

XIV.

. . . . ... . .

.

..

.
. .. In Carnes tollendas. Dominica l. Quadragesimae. Domin. II. Quad. Vicesima. Domimca .d~ Lazaro. Dominica in Ramos palmarum. Feriae quatuor in Ebdomade majore. Coena
Domm1. Parascebe. Sabbato in Vigilia Pascae. Resurrectio Domini. Dominicae IV. Ascensio.
Pentecostes.
XVI. Kal. Jul.
SS. Adriani, et Nataliae.
VIII. K al. Jul.
S. Johannis Baptistae.
III. Kal. Julii
SS. Petri et Pauli [manca el comenc;:amentJ
XVI. Kal. Aug.
SS. Justae et Rufinae.
VIII. Kal. Aug.
S. Cucuphatis.
Kal. Aug.
S. Felicis, et Machabeorum.
VIII. Idus Aug.
SS. Justi et Pastoris.
IIII. Id. Aug.
S. Laurenti.
m. Id. Aug.
S. Yppoliti.
XVIII. Kal. Octo.
S. Cypriani.
VIII. Kal. Octo.
Decollatio S. Johan. Bapt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS. Cosmae et Damiani .
111. Id. Nov.
S. Martini. 1

. . . .. .

l.

Vegeu

PINIUS,

l. c.,

I, CXXXVI.
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Com ja varen remarcar, Bianchini, Flórez i altres, a les pagines 55 i 65 de l'edició de Bianchini es troben expressions ciares que demostren com el codex fou escrit per a l'Església tarragonina. Perla diada de sant Fructuós hi surt el Mater nostra Ecclesia, referint-se a la seu primada de Tarragona; per la catedra de sant Pere és encara més expressiu : <<Item Completuria
post explicitas laudes, quas psallendo vadunt usque ad Sancta Iherusalem, quae in Sancto Fructuoso dicenda esb> seguida de l'oració <<Lactare Iherusalem>> en la qual trobem l'expressió <<ut
in hufus sanctae Matris gremio constitutú>. Encara volem anotar, que si no tinguéssim les proves
que el manuscrit fou copiat peral servei de l'Església de Tarragona, aquest santoral que acabem
d'apuntar fóra prou per a demostrar també que el nostre codex s'escrigué almenys per a ús
d'alguna església catalana. Encara que la prova sola de les festivitats locals no sempre és convincent per a evidenciar l'origen dels manuscrits litúrgics, en el cas nostre ho és forc;:a, per tal
com el susdit Libellus orationum duu tantes festes de sants commemorats a la província eclesiastica tarragonina, que de segur que no en trobaríem cap altre de tan explícit, fora de la nostra
Església de Tarragona. El fet que no resi mot de la festivitat de santa Tecla, patrona de la
Metropolitana de Catalunya, no és cap argument en contra de la usanc;:a del citat Orationale
per a l'Església tarragonina. En aquest punt, precisament cal remarcar bé que malgrat la tradició antiquíssima de santa Tecla, com a patrona de Tarragona, fins ara no coneixem rastre de
culte tarragoní a la santa, en els temps de la litúrgia visigotica. En el Libellus esmentat no
es troba cap expressió que faci referencia al cant emprat per a les tals oracions; l'única expressió
musical que dóna, és aquella tan vaga, que hom canta les laudes en fer les processons caminant
vers les tres basíliques el dia de la festivitat de la catedra de sant Pere. És també molt de
remarcar que, malgrat la tradició de la vinguda de sant Pau a Tarragona, el Libellus no
resi mot sobre la tal festivitat, ni tan sols per ajuntar el seu nom a la festivitat de la catedra
de sant Pere, com fou d'usanc;:a dins la litúrgia romana.
Cal fixar-se bé en el fet de les processons que insinua el citat cOdex. Ell suposa que a
Tarragona, al comenc;:ament de la Quaresma, la clerecia i el poble fidel caminaven fent processó
vers les tres basíliques <<ad S. Fructuosum>>, <<ad Sancta Hierusalem>> i <<ad S. Petrum&, tot cantant
les lletanies. D'aquest fet es dedueix, també, que les basíliques de Jerusalem i de Sant Pere
no serien pas gaire lluny de la de Sant Fructuós.
El codex Veronensis del nostre Libellus orationnm ens orienta ben poc quant a la música
del cant visigotic de Tarragona; les aHusions que hi trobem són les següents : «<ncipiunt Orationes de Adventu Domini, quae per singulos Matutinos juxta Antífonas congruentes usque ad
Nativitatem Domini sunt dicendae. In primis in die sancti Aciscli, quod est quintodecimo kaleudas Decembres ad Matutinum. Istae Orationes dicendae sunt juxta Antífonas, quae tune
cantantun> (cf. pag. 5 de l'edició de Bianchini). El Libellus aporta oracions per a les vespres,
completes i matines; el cant de la salmodia alternada amb les antífones seria ben conegut
en aquells segles a casa nostra. Cal destacar, sobre totes, la rúbrica aquesta que comentem a
les notes : «<tem Completuria post explicitas Laudes, quas psallendo vadunt usque ad Sancta
Jherusalem, quae in Sancto Fructuoso dicenda esb> (edició Bianchini, 65); el mot laudes, fa referencia a les <<laudes alleluiaticae>>, donat que, segons sant Isidor (De Eccles. Off., lib. I, cap. 13),
<<Laudes, hoc est Alleluia canere>>. Una mica més enlla, trobem encara : «<ncipiunt Orationes
de Responsuriis, si ve de Antiphonis Psalmographis de Tradictione [= Traditione, en comptes
de Passione], quae decantantur cotidie extra dies Dominicos a die secunda Feria post Vicesimam, usque in Sabbato de Ramos Palmarum>> (Bianchini, 68).
Malgrat que les expressions musicals de l'Orationale siguin tan minses, recordem que
al marge del manuscrit hom anota, amb copia contempodmia, l'íncipit del text de les antífones
corresponents i, sovint, ultra l'íncipit de les antífones, apunta el dels responsoris. Cal retenir
bé aquesta particularitat, donat que les tals antífones i responsoris apareixen amb neumes visi-
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gods als codexs mossarabs de Toledo, principalment al 35.6 que descriu F érotin al Liber SacraPer a comprendre a bastament el contingut del Codex Veronensis llegiu
Branchmr ', 1· e ·: I • ccxxi
· F erotm,
' · 1· c. suara, 947 ss. Pera aclarir comes repartien' tanta
.
,I ss .. 1
abundor d o~acr~ns ~ antrfones .a les matines, vespres i completes que trobem al susdit Orationale
vegeu tambe Ferotm, l. c., pag. uv ss.r
'

gués la seu episcopal un bisbe; quan es Lractava d'una ciutat amb seu metropolitana, era distintiu de la metropolitana el dedicar una de les tres basíliques <<ad Sancta Jerusalem>>. 1 És per
aixo que el Libellus esmentat parla d'una basílica tarragonina amb aquest nom. Una altra basílica
era, com ja hem dit, dedicada a sant Fructuós, el gran bisbe de Tarragona, martiritzat vers
el 259. Una altra, en canvi, anava dedicada <<ad S. Petrum>>. Hom deu fixar-se en aquesta ter·
cera basílica. En els primers segles del Cristianisme, la festa de sant Pere anava sempre conjuntament amb la de sant Pau; aixo vol dir que, malgrat que al codex de Verona no es presentí
cap festa especial dedicada a sant Pau, no és cap argument per dir que el seu culte no fos
conegut a la metropolitana de Tarragona durant el segle VIL Afegim, encara, que, com va
remarcar Bianchini, al manuscrit de Verona manca un full que precisament s'escau ésser un
deis fulls que contenen les oracions perla festivitat de sant Pere i sant Pau. Si en les oracions
d'aquesta diada avui no se n'hi troba cap dedicada a sant Pau, sera segurament per haver desaparegut amb la perdua del susdit full.
Pera avui no podem assenyalar a Tarragona cap deixalla arqueologica que pugui orientarnos en la qüestió de l'emplac;ament de les tres basíliques apuntades; hom sap com generalment
les tals basíliques eren ben prop una de l'altra, i sovint fins es comunicaven una amb l'altra.
Les tres basíliques visigotiques servades a Terrassa poden orientar-nos forc;a en que consistirien
les basíliques tarragonines. Particularment la basílica de Sant Miquel amb el seu baptisteri,
assenyala bé la disposició i el pla primitiu de les basíliques visigotiques. 2 A la basílica del port
de Manacor a Mallorca es troba un altre edifici-església amb el baptisteri visigod; 3 així mateix,
a Son Paretó, prop de Manacor, s'ha trobat una altra basílica, vella com !'anterior, que hom
athbueix al segle v. 4 Les basíliques de Terrassa, ultra assenyalar-nos l'emplac;ament que
elles tenien als segles VI-VIII, serven encara alguns elements que poden bé atribuir-se a aquella epoca. 5
En parlar de la legislació deis concilis de la Tarraconensis, hem vist ja la importancia
i l'activitat que la metropolitana de Catalunya tingué a la primera meitat del segle vr. L'entrada
deis barbres a la nostra península no sembla pas que dugués gaire revolució en l'organització
eclesiastica del nostre país. A mitjans del segle v, l'any 464, Tarragona va celebrar un concili
per tractar principalment de la seva preeminencia que li havia negat el bisbe de Calahorra, i
que el papa Sant Hilari refermava amb lletra dirigida a Ascani de Tarragona. A la segona
meitat del segle VI, Toledo s'imposava de mica en mica, i tant per la forc;a política com per la
religiosa i litúrgica esdevenia més important que l'Església tarragonina.
Tot finint aquest capítol, interessa també el recordar el fet de l'heretgia de Felix, bisbe
d'Urgell, el qual, seguint Elipandus de Toledo, es valía de textos de la litúrgia mossarab per
a defensar l'heretgia adopcionista. A Narbona, es celebrava un Concili l'any 788, per a condemnar Felix d'Urgell; un altre concili fou celebrat a Ratisbona el 792. Ambdós heretges- Felix
d'Urgell i Elipandus de Toledo -eren excomunicats al Concili de Frankfurt del 794. 6 L'heretgia de Felix, que escrivia en defensa propia encara l'any 798, prova bé que a la segona meitat

m~ntor~n~, col. 738 ss.

El Libellus vi.si~ot. de .Ta~r~gona comprova el fet de la litúrgia visigütica. És coneguda
la consuetud de la lrturgra hrspamca de construir tres basíliques a totes les ciutats que hi tinI.
Escrites aquestes ratlles, ens assabentem que
Mn. ] · CLAVERES, deixeble, a Roma, del benedictí
J?om K. , MoHLBERG, esta preparant una edició crítica de 1 Oratwnale de Verona descrit suara. Mohlberg creu que el manuscrit és copia ja del segle vm
Segons ens canta l'amic Mn. P. BATLLE, qui estudia:
també, de prop el Codex Veronensis, la tradició exposada altres temps per Dom MoRIN i que nosaltres
hem esmentat suara, esta mal situada. Aixo que a
nosaltres, pero, interessa de prop, és el fet que, segons
e~s ms1~ua l'al-Iu~it Claveres, els íncipits de les anbfones 1 responsons copiats al marge de 1' Orationale
esmentat duen uns senyals paleogrltfics que bé podrien
ésser neum~s. Hem demanat insistentment fotografi es
de les pagmes en qüestió per a poder-les estudiar
com cal; no ens ha ~~tat possible de rebreles a temps.
:t:ro és per dir 1 mteres que tindra, adhuc pe! fet
mus1cal del nostre país, el codex de Verona en el cas
q_ue es confirmi !'existencia de neumes marginals.
Els neumes ll.atms més vells coneguts fins ara eren
del segl.e rx, 1 algunes petites mostres pujaven, potser, a fmals del segle VIII. El malaurat Peter WAGNER es m ostra va esceptic a m b les . afirmacions del
prologuista d~ !'Antiphonarium de la Catedral de
Lean, quan afrrma que ell copiava aquest codex d'un
?-itre contemporani del r ei WAMBA (consagrat el 6] 2)
1 que ei7 cantors. del seu temps (primera meitat del
segle x) ¡a no sab1en de llegir aquells neumes . Comentant .aqu~st pu~t, s?v~nt li havíem replicat que amb
els d1es s aclanna be l antiguitat deis neumes llatins
donat que no er?- possible tanta de ficció en els prolo~
gmstes del.susdlt Anbphonarium. No podíem creure
que els pa1sos llatms haguessin passat tants de se?ies sense una notació musical; si el poble grec havia
¡a conegut ~na notació, si al segle m (vers el 2 7o) la
com~mtat cnsbana. d'Oxyrhynchos (Egipte) tenia
canhcs anotats segumt la notació alfabetica, com fa
pocs anys hom ha pogut descobrir (vegeu O. URS·
PRUNG, Dte Kath?ilsche Kwchenmusik (Postdam, r 93 3).
6 ss., on. resume1x els treballs fets a Alemanya, Ang.Iaterra 1 ~ran~a: sobr~ aquest papirus), no era posSible que 1 Esglesm llatma hagués passat fins a finals
del segle ~ur ordenant els seus cants, inventant-ne
de nove1!s 1 sense cap mitja per a anotar-los. No era
pas poss1ble que les melodies longissimae del cant amb,rosia, del cant mossarab i del mateix cant roma
S haguessm conservat i haguessin perdurat tants de
segles només que per tradició.
. En c?mentar els mots de sant Isidor de Sevilla·
«N1s1 em~ ab. homine memoria teneantur, soni pe~
reunt, qma scnb1 non possunt» (GERBERT Scriptores
I, 2o a), Peter Wagner volia deduir que' almenys ;
r~pa~ya, vers el 6oo, no es coneixia notació musical
e· e seu Neumenkunde, II, 97); el mateix defens.ava
BANNISTER, Monumenti Vaticani de Paleographia Mu-

sicale Latina, I (Leipzig, I9I3). pag. XIX. Dom
G. M .. SUNYOL, Introducci6 a la Paleograjia Musical
Gregorwna, 25 ss., seguia ací la teoria de Solesmes
per comentar els citats mots de sant Isidor; en veure
que no ser':'avem codexs n eumatics del temps de
sant. Gregon, ¡a af¡rmava que «d'a quí no en podem
mfenr que no n'hi haguessin». Els mots de sant Isidor s'han d'entendre simplement en sentit metaforic:
els s1gnes gratics poden sois anotar la matematica i
enca~a , mai prou justa del so; mai, pero, l'esperit.
És a1xo que ens passava quan corríem per pages en
recerca de canc;:ons; sovint quedavem enfellonits dava~t la bellesa d'una certa tonada popular cantada
f¡mssimament per algun cantaire; probavem d'anotar-Ia damunt el paper, i amb recanc;:a i desii ·Iusió el
s1gne graüc no abastava. El testimoni del Concili
angles de Cloveshove (del 747). canon 13, quan manava : -"lll bapbsmi officio, in missarum celebratione,
m canttlr:nae modo celebrentur iuxta exemplar videlicet quod scriptum de Romana habemus Ecclesia»
(MA~SI, Ampli~sima. Coll~cti~ C~nciliorum, xu, 399),
ens es tesbmom de 1 existencia d una notació vinguda
de R?~a a comenc;:ament del segle VIII.
A1x1 est.ava aquesta qüestió de l'antiguitat deis
neumes Ilatms quan el pare Alban DoLD, director del
Departament de Palimsestes del monestir de Beuron,
aciolba de fer una troballa sensacional al monestir de
Samt-Gall de Suissa. En estudiar ell un palimseste
del segle VI del susdit monestir, ha descobert neumes llatins del segle VI (!!). Do m Dold no ha pubhcat encara la tal troballa; p ero el pare Sunyol, qui
ha VISt recentment a Roma fotogtafies del palimseste
de Saint-Gall, ens remarcava que els neumes allí copmts arnben amb grafia pulquerrima. Si així és
ella ~uposa altrcs estadis de notació encara més pri~
m1tna. El mate1x Dom Dold, en el seu recent viatge d'estudi per la nostra península, ens confessava
fa poc que el! confia fer noves descobertes en aquesta
qüestió. Gentilment e ll cns ensenyava les proves de
la seva obra nova Em altgallikanisches Lektionar des
5/6. ]ahrhunderts aus dem Woljenbütteler PalimpsestCodex Weissenburgensis 76, per a la col·lecció uTexte
~nd Arbettem d e Beuron. En aquest Leccionari galIlea del segle v apare1xen mots amb espais en blanc
d1sposats per a apuntar-hi els n eu mes del cant respectm; neumes que avui no apareixen, i en el palimseste no es veu ciar ~i foren esborrats o bé si no haV!en arnbat a escriure's.
Els aclariments que acabem de fer situen bé la
transcendencia grossa que pot tenir el Libellus Oratwnum t arragoní del segle VIII, si tanmatcix ell conté
els. neumes per als íncipits de les antífones i responsons.. S1 co~té els íncip~ts, aixo pressuposa !'existenCia d altres codexs antenors que continguessin el cant
complet.

I.
Cf. M. F.EROTIN, Le Liber Ordinum, 56. nota 2.
2. J. PUIG 1 CADAFALCH, L'Arquitectura Rom(mica
de Catalunya, I, 311 i ss.
3· Anuari de l'Institut d'Estltdis Catalans, m, 361 ss.
4· J. GUDIOL, Arqueología litúrgica, m, 69 i s.
5 · PUIG I CADAFALCH, l. C., I, cap. VIII.
Compaginades que t eníem ja aquestes pagines,
l'amic Mn. · Joan SERRA i VILARÓ ha anat trobant,
a Tarragona, restes arqueologiques que potser podran
orientar-nos en l'emplac;:ament de les basíliques tarragonines del segle VI i següents; elles aclariran de
segur les dades que hem vist apuntades en 1' Oratio -
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nale de Verona. Així mateix, Mn. Josep VIVES publica a !'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans un
treball documentadíssim sobre les diferents lapides
romano-cristianes trobades aquests darrers a nys als
terrenys de la Fabrica de tabacs de la susdita ciutat. Una d'elles sembla provar que en aquells in·
drets es trobaria, també, una basílica de sant Fructuós.
6. Cf. M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos Españoles a Obras Completas, n (Madrid,
1917), 280 ss. Dom de BRUY!'IE a Révue Bénedictin e, XXX, 1913, 422 SS.

22

del se?le

LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII

;rn, a Ca:alunya, encara estava en plena usan<;a la litúrgia visigotica.t

f:s sabut com

~espres ,d ha ver ab]urat els seus errors, escrivia Felix la Confessio fidei que adres;ava als
hdels el UrgdJ.2

'

seus

Si amb_ els dies s'aclareix que el Codex Veronensis fou copiat ja ben entrat el segle VIII,
.
I ~ue _fou cop_Iat per a Tarra?o~a, ell seria per a nosaltres una prova clara que, malgrat la dommactó adtbtga, el culte cnstia va seguir allí amb for<;a esplendor. Mn. Serra ha descobert
:nuaquella catedral u?a lap~da_ ~el 1075, cosa que suposa !'existencia d'un capítol catedral en
·
q ella se~ des de dtes. St a1x1 fos, no cal dir com ajuntant aquest fet amb les d d
e~pos_ades l dedu!des de 1' Omtionale visigod al·ludit, s'obren camins nous i insospitatse s~~~~o~=
questió del cult~ li~úrgic i la practica del cant eclesiastic potser no tan interromput a Tarrag?na com es d~1a fms ara des de !'entrada deis sarrains fins a l'alliberament d'aquella ciutat·
~1xo contrastana molt amb les dades que fins ara es coneixien sobre la destrucció total d~
arragona ~er ha ver . oposat resistencia a !'entrada deis alarbs.
De codexs mus1cals que servin el repertori d'aquells cants de la litúrgia visigotica a Cata!~nya no_ en se~vem cap; per sort nostra, pero, es conserven els manuscrits amb neumes m~ssarabs
ms ara mdesxifrables, de la litúrgia de Toledo, els quals serven el fons musical més antic d'Eu~
ropa., Qua~ els neu~es mossarabs puguin transcriure's melodicament, com cal, llavors tindrem
tambe ~ ma els mate~x?s _cants que tants dies s'havien olt als temples de la nostra terra. Pel
r~perton deis :exto~ ~Iturg~cs en:prats als temples de la Província Eclesiastica de Tarragona fins
a segle. VIII, es suflc1ent 1 estudiar les edicions de Dom Marius Férotin, deis monjos de Silos ¡
tants d altres que no cal esmentar.
'

e 1 ·. A mane~ de~s textos adients sobre aquest punt,
:cnts per ,Feh~ d Urgell, copiem aquest fragment de
1 lletra d Alcm <<Adversos Felicem>¡, que copiem de
MrGNE, P. L., 101, 226: <<Post testimonia igitur sanctorum Pat!u~, quae multa quidem, et quaedam etiam
v_e~e posmsh, sed omnimodis catholicis, non haerehcis faventia, praesules quoque Hispaniarum inducís
quos t"? ort~odoxos dicis : in his quae posuisti oratio~
mbus mdubltant~r haeretici esse dignoscuntur. Nisi
forte e_t eor~~ drcta, sicut et in caeteris solebas, depravans, SCihcet ~t <l:uod illi bene dixerunt, tu in
adJumentum errons tUI mutare, et alterum pro altero

m!ttere ausus sis. Asserunt enim quidam ex illis Patnbus [ =. ¡;arhb~s. ?], ubi tu dixisti, vel adoptionem,
vel adoptiv1 homm1s, eos dixisse pro [adoptione) assumphonem, et pro adoptiv1 assumpti...» Per l'heretgia de Félix d'Urgell, cal veure MIGNE, P. L,. vol. 10 r.
2.
Sobre FE:ux, bisbe d'Urgell, cal veure NrcoLAU D'ÜLWER, «Felix bisbe d'Urgelb> a Revista de
Btbhogmjta Catalana del 1906, 88 ss · - RrBER
Sants de Catalunya, rrr, 15 ss. Cal, sobretot espe~
r~r l'estudi i edició de les seves obres per N;COLAU
D ÜLWER 1 Mn. ]. VILAR, a compte de l'lnstitut d'Estudis Catalans.

CAPÍTOL II

EL CANT 1 LA LITÚRGIA ROMANA A CATALUNYA

t.

Durant la invasió deis sarralns

Pel que acabem d'exposar, s'ha vist clarament que el ritu i el cant practicat a Catalunya
durant !'epoca visigotica, no fou el roma, sinó que fou el mateix de l'Església hispanica, el centre
de la qual era l'Església de Toledo. El document més autentic del darrer temps de la practica
neta de la litúrgia i del cant visigOtic a Catalunya, el tenim representat en el Libellus Orationum
de Tarragona. Aquest Libellus fou escrit poc abans de la invasió sarra!na, o poc temps després.
Els arabs entraren pel sud del reialme de Valencia i per la banda de Lleida, a finals del 7!2 o
comen<;aments del 713. Vers el 713, entren per Tarragona; abans del 718, a Barcelona i Girona. 1
Narbona sembla que estava en mans dels alarbs el 719; Tolosa va sostenir batalla forta el 721;
la ciutat de Carcassona, esgotada pel setge terrible, capitulava el 725; deu anys més tard, el 735,
els sarrai:ns arribaven fins Arlés. Vers el 732, Caries Martell vencia els sarrains a Poitiers (Septimania), i uns anys després, el 737, s'apoderava d'Avinyó i assetjava Narbona, la qual passava
a mans de Pepí el Breu, fill de Caries Martell, el 759· Cal recordar, també, que la part més aspra
dels Pirineus es veié lliure de la invasió. Segons F. Codera, des de Jaca fins al comtat de Pallars,
mai no va caure a poder deis musulmans, almenys d'una manera permanent. 2 La Cerdanya
- malgrat l'haver-se pogut mantenir independentment - i l'alt Urgell foren sovint devastats
al pas dels sarrains camí de les Gal-lies.
No cal remarcar la tragedia de mort que les tals invasions foren per !'esplendor del culte
i dels cants dins els temples de la nostra terra; encara que Catalunya hagués estat una de les
terres peninsulars menys abatuda, i menys influida pels sarrai'ns, la malvestat fou escruixidora.
Cal només llegir les paraules preliminars a tantes consagracions d'esglésies catalanes, per veure
com els comtes, bisbes, clergues i patrons que assisteixen a la festa, es planyen de la destrucció
de llurs temples i deis tresors sagrats. Encara que a Barcelona, per exemple, els cristians fossin
lliures de practicar llur religió - recordem la llibertat relativa que havien tingut també els cristians a Cordova al segle rx - era massa esclavitzant la seva inferioritat per poder cantar i fer
esplendid el culte dins els temples llurs. Per sort nostra, pero, si a Tarragona, Tortosa i Valencia la for<;a sarrai'na s'imposa anys llargs, en altres indrets el domini deis sarrai:ns fou de curta
durada. És molt significatiu el fet de Girona. En entrar en aquesta ciutat els sarrai:ns, el 717,
r. Cf. F. CooERA, Anuari de l'Institut d'Estudis
Catalans, rrr, 178 ss.; MrLLÁ.S-VALLICROSA, Els textos
dels autors musulmans l'eferents a Catalunya (Barcelona, 1931), 9 ss.; RovrRA 1 VrRGILI, Historia nacional

de Catalunya, n, 326 ss.; F. SoLDEVILA, Historia de
Catalunya (Barcelona, 1934), 26 ss.
2.
Boletín de la Academia de la Historia, xxxvr,
414, i XLVIII, 290 SS., i Anuari fnstitut, III, 178 SS .
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prengueren per mesquita la Catedral· durant la domin . ,
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sota la jurisdicci0 d~ l'arquehisbe de Narbona. Fins culturalment els bisbats, esglésies monestirs restabl~I ts o creats pels reis francs, depenien de la Metropoli narbonesa. El concgut
Monestir de la Grassa, a la diocesi de Natbon?., fundat per Nifridi, arqnebishe de Narbona, i
amic d'Alcuí, fou venerat corn a pare de molts munestirs de la diocesi de Girona. E~sent Tarragona destruida p<"ls moros, Elna, Girona, Barcelona, Ausona i Urgell - bisbats qua<;i tots restablerts pels carolingis - , el 914 eren encara sufraganis de Narbona. Ultra aquests fets, no
oblidem q11e Catalunya es relaciona amb Roma més aviat que cap altre poble de la Hispania
medieval. Ripoll es relaciona amb Roma ja el 950; el 951, Guisad, bisbe d'Urgell, i Arnulf,
abat de Ripoll, duen de Roma els primers privilegis per a monestirs cat<dans. Lleó VII i
Agapit TI es dalien per la reforma monacal; ells influeixen que tal reforma entri a Catalunya.
A mitjans drl segle x, el monacat ('atala s'atansa més i més a Roma. Ultra la fundació de
Ripoll, del 888, recordem que el monestir d'Eixalada fou traslladat a Cuixa el 878, i el 953
s'inaugurava solemnement la nova església; a mitjans del segle x es funden les abadies beneclictines de Sant Benet de Bages i Santa Maria de Serrateix. Quan el comte Borrell visita
Roma, acomp;wyat del bisbe Ató i Gerbert, per Nad2.l del 971, Jo?n XIII el rep amicalment;
el comte demana fer eh· Vic la Metropolitana de Catalunya, mentre Tarragona continu'i a mans
deis sarra'ins. El Decret pontifici que declara Vic en Metropolitana, suposa Catalunya com for ·
mant part de la Gal-lia. A finals del segle IX, Sant Miguel de Cuixa i altres monestirs situats
a la vora deis Pirineus, i Gerri, Bages, Rodes i Besalú, situats al cantó sud dels Pirineus, són
ja propis de Roma. Gesbert, en esdevenir papa el 999· amb el nom de Silvestre II, com a
succe~sor de Gregori V, no cal dir com els bisbes i monjos catalans serien tractats com amics
en llurs visites a Roma. 1 Es tracta del monjo d'Aurillac, educat tres anys a Vic en temps
del bisbe Ató i a Ripoll en temps de l'abat Arnulf, qni tant havia fet acréixer aquel!
Scriptorium.
Davant d'aquests fets, i ele molts d'altres que podríem retreurc, ¿com queda la litúrgia i el
cant dels nostres temples? ¿És pcs;;iblc que Carlemany i els seus, qui tan varen treballar per
a implantar el cant roma a Franc;-a, no intente"sin tot d'nna ja el fer-Io arrclar i florir als principals monestirs i temples de Catalunya, a mesura que la terra catalana anava reconquerint-se?
Fl cant i la litúrgi.a romat!a s'f·ndinsa als temples de la diocesi de Narbona, just abolida a Fr:.tn~:J.
la litúrgia gaHicana. L'arquebisbe de Narhona i els seus sufraganis as<;ist(~ixen als Concilis d'Urgell
del 799 i 892, al de Barcelona del 991 i al de Vic del 1027. L'arquebisbe de Narbor.a i els
seus sufraganis assisteixen a la consagració de bisbes i d'esglésies catalanes; els monestirs dPlmigdia
de Franc;a alternen de hona hora amb els de casa nostra. Si, dones, després de la reconquesta,
la litúrgia i el cant mossarab fou encara l'únic practicat a Catalunya, com podía ésser que els
bisbes i els monjos de Fran<;a presents a les festes catalanes, alternessin encara en unes practiques de cant i de litúrgia que clls havien ja des de dies abolit? Si per respecte als hostes
francesas, els nostres bisbes, la clerecía i els monjas de Catalunya s'avenien a practicar la litúrgia i el cant roma precisament per les diades més solemnes, com podien raonadament avenir-se a renegar de la practica llur, i com era possible que en tinguessin la justa coneixenc;a
per practicar-la com cal? Deiem, al comenc;ament, que els bisbes catalans assistien als Concilis
de Toledo en plena epoca visigotica, i que, en canvi, se n'allunyaven tot d'una després de la
invasw sarrai'na. Aquest fet i els dubtes suara exposats, fa anys que ens indui'ren a creure - a
priori - que la litúrgia i el cant roma havien entrat a Catalunya molt més aviat del que
fins ara hom havia admes. És m0s; en posar-nos a fer recen:a de <:odex musicals i litúrgics,
r. Per heure idea clara de les relacions . de l'Església i moncst irs catalans amb Franc;:a, Roma i Ititlia
en general, cal llegir Paul KEHR, Das Papsttmn und

der katalanische Prinzipat bis zur Vere-inigung mit
!liblioteca de Catalunya

A ragon als A bhandlungen der preussischen A kademie
der Wissenschaften del 1926 i amb traducció catalana
per R. ABADAL r V!NYALS, als Estudis Universitaris
Catalans, XII, 1927, 321 ss.
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trobarem tot seguit que els documents musicals més antic3 que servavem- alguns del segle x arriba.ven tots fa amb el cant totalment roma; els codexs litúrgics, en canvi, adhuc alguns de la
primera meitat del segle XI, servaven encara reminiscenci es de la litúrgia mossarab; la mateixa
notació catalana de la qual parlarem més avall, a mesura que l'estudiavem, de cad;.t dia més
es presentava com a una simplificació de la notació mossarab. 1

3. La tesi tradicional que la Lex Romana no

comen~a

fins al segle XI

Per tal d'aclarir d'una vegada aquesta qüestió, hem intentat d'esbrinar d'on venia la dita
que Catalunya no admeté el cant i la litúrgia romana fins a la segona meitat del segle XI, poc
després que l'Església aragonesa havia donat entrada a la Lex Romana. El resnltat de la nostra
recerca és com segueix : Qui primer va afirmar que el r:itu roma havia entrat a la segona
meitat del segle XI, fou Bernat Boades, en el seu Libre dels Feyts d'Armes, del r420. En parlar del comte Ramon Berenguer I de Barcelona, i de les lleis dels Usatges, afegeix : <<E casi
be en un mateix temps un cardenal quin vench a Spanya per missatger del Pare Sanct de
Roma, fac aplegar als bisbes, e abats, e altres persones eclesiastiques a Barcelona per tenir
concell, en lo qual sen faeren molts sanctes leys ecclesiastiques de molt gran laor; e Den
nostron Senyor fae quel offici goth e la missa gotha nos dignes pus en les sgleyes de Catalunya, sinó 1 offici de la Seu de Roma; per ~o sen faeren per tots los bisbats missals e breviaris
molt deuots segons l'estil romá, e jo he aquell quem fae mossenyor molt renerent en Berenguer
bisbe de Gerona, lo qual es molt ben feyt e ben scrit, e ac;o fo en 1 any que s comptaua de
Ihesucrist m.lxx.vi.>> 2 Potser seria. per aquestes paraules de Boades, que el dominic fra Francisco Diago, !'historiador il-lustre deis comtes de Barcelona al segle XVI . posa més fibra a la !le1.
Malgrat la recerca que hem fet per trabar detalls histories sobre la música, que palesin bé el coneixement que la nostra gent dels segles medievals t enien
de l'evolució historica de la música d'Europa, sols
hem trobat el que segueix, que el P. PASQUAL (volum x
deis seus manuscrits, 638 s.) dóna com a <•Monumento
[histórico) XXV>>. Diu així : <<En el mismo Archivo de
Roda se conserva un Santoral Ms., entero, en 4o mayor
grande, de hojas de pergamino y cubiertas de madera,
escrito según parece en el siglo XIII. D espués de la
vida última : de sancto Pelagio, presenta un compendio de la Historia de los Longobavdos . Parece conviene copiar aquí lo que dice desde Pipino.•> Després de parlar molt del regnat de Carlemany, afegeix
el codex de Roda : <•Hujus Karoli tempore officium
ambrosianum di.missum est, et gregorianum imperiali
auctoritat e ad hoc plurimum adjuvante. Ambrosius
namque ut testatur Augustinus in libro Confessionum
cum a Justina Imperatrice ariana perfidia d epravata
persecutionem pateretur et intra ecclesiam cum plebe
catholica insidiis urgcretur, instituit himnos et psalmos
secundum morem orientalium decantari ne populus
meroris tedio contabesceret. quod per omnes fuit
postmodum Ecclesias derivatum. Verum Gregorius
papa postmodum veniens plura mutavit, addidit et
detruncavit. Sancti enim patres non statim omnia
ad decorem officii pertinentia vid ere potuerunt, sed
diversi diversa ordinaverunt. Na m in . misse inceptione tres varietates habuerunt, olim enim a lectione
inchoabatur; sic et adhuc in Sabbato Sancto fit. Post-

modum Celestinus papa psalmos ad introitum misse
cantari instituit.
Gregorius vero introitum misse
cum cantu ordinavit et unum versum de illo psalmo
qui totus cantabatur retinuit. Psalmos olim circa
aram in modum corone circumstantes concorditcr
canebant, et ind e chorus dicitur. Sed Flavianus et
Theodorus quod alternatim cantentur institu er unt.
ab Ignacio hoc habentes qui super hoc fuit divinitus
cdoctus, - psalmos, epistola, evangelia et ex magna
parte officia diurna et nocturna pretcr cantum ordinauit. Ambrosius, Gelasius et Gregorius orationes et
cantus addiderunt et lect ionibus, ct cuangeliis coaptavenmt; gradualia, tractu s et alleluia. Ambrosius,
Gelasius et Gregorius ad mi ssam cantari institucrunt.
Hylarius addidit ad gloriam in excelsis, laudamu s te
et que secuntur. Nocherus, abbas Sancti Galli sequentias post versus alleluya prius composuit. Sed
Nicholaus papa ad missam eas cantari concessit. Armanus Contractus theutonicus fecit Rex ornnipotens et
Sancti Spiritus adsit notis g.atia, et A ve Maria et
Alma Redemptoris m"ter et Simon Barjona. Petrus
vero de Compostelli ep iscop us fec it Salve regina.>>
El mateix passatge, junt amb una historia deis longobards--amb poques variants a la del codex de Rodaes traba al codex lO'i de la Seu de Barcelona.
Comparen les prcccdents dades amb les que arorta
J. WAGNER, Einführ.ung, I, r88 SS.
2.
Cf. l'edició de Ficlcl FITA a la Biblioteca Calalana, dirigida per Marian AGUILÓ (Barcelona, 1904),
XVII, r8;¡.
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mírez i la seva cort, i tot seguit es posa en practica la Le~ ~o~ana, tal com. havl~ Ja estat
· Ramir 1 La implantació de la hturg1a romana a 1 Arago fou feta
admesa en tcmps d e1 re1
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en el Monestir de Sant Joan de la P enya - el centre espmtual de la terra aragonesa - e
d marc del IO?I. Una vegada feta la reforma a l'Aragó, Huc e~ Blanc reto~nava a Roma
e
. t d'A .l.
ab"t de Sant Joan qui duia una ambaixada del rE'l per al papa.
acompanya
qul mus,
u.
e
'
.
1 1
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1
Ambdós de camí cap a Roma, passaven per Barcelona. Arribats a la cmtat comta , e car ena .
lleaat t;obava tan ben preparat el comte de Barcelona per a ac~eptar la reforma ro;ana, re
no" dnbta a restar a Barcelona uns dies més. La comtessa Almo~Is, muller del comte a~on . eren uer, era francesa, i talment enamorada. del rit~. roma pracbcat a F~a~<;~, que hauna atlat
el :omte ¡ ajudat el cardenal per a implantar defimtlvament la refon~~ hturgtca a les terres del
seu reialme. En aquesta ocasió, dones, s'hauria celebrat un Concth a Barcelona, en el qua!
s'hauria aholit la Lex Toletana per a donar entrada a la Lex Romana.
. ..
Després de Diago fou el cardenal C. Baroni, qui ~n els seus . Annales ecclest~sttct re~uméix rimer el Concili de Jaca del ro6o, al qual assistetxe~. els bt~bes de Rod~ 1 _de la ~eu
d'Ura~l en temps de Ramir r, i per aixo es fixa que el ConClh acorda dm a la practica el ntu
roma~ E.n parlar després del Coucili de Mimtua - qu~ _ell suposa celebrat el I064 .en ~omp~es
del 106 8 _ diu que el llegat snsdit presidí un Concth a Barcelona, _en el. ~ual s abohren es
lleis dels ods, i afegeix : <•Ut autem et Gothici ritus ad~iberi in_ :acns solttl abrog~r.ent~tr ab
illis obtin:re non potuit, nec cogere volnit, cum iiclem m conc!lw Mantuano cogmtl fmssent
o

r. Fray Francisco DrAGO, Historia de los victoriosíssimos antiguos Condes de Barcelona (Barcelona,
r6o ). cap. LVII del Libro segundo, f. I 19 s., en par3
lar del citat bisbe Berenguer de Barcelona, esc~lll
el següent : «A este Obispo no se le suele dar mngún hecho digno de memona; pero esso ha stdo ¡:,or
no auerse t en ido noticia de la mudan<;a que en su
tiempo y Pontificado huuo en Barcelona y toda su
tierra de ceremonias ecclesiasbcas y Bremano Y Mtssal ..... En en trando Rugo por España, t omó lu ego el
camino del Reyno ele Aragón, assí porqu e el Papa le
auía dado este orden como porque en aquel reyno
t en ía ya muy buen principio la reformactón d el estado
Ecclesiástico desde el ConctliO promnctal que a mstancia d el Rey don Ramiro el primero se a~ía celebrado en la ciudad de laca, en el qua! se haman recebido las leyes, ceremonias, y costumbres Romanas Y
el Breuiario y Missal de aquella santa Srlla, dando de
m a no al officio Góthico y a sus ceremomas qne hasta
entonces se auían guardado. El Legado de Alexandro
fue recebido por el Rey don Sancho Ramírez Y por su
corte con grande honra y fiesta, y lu ego se trató de
lo que importaua. R e formárons e entonces los ntos
y ceremonias Ecclesiásticas y los offtc!Os dmmos Y
reduxéronse a orden y ncglas Canónicas, conforme a

Jo que en el Concilio de laca se auía ordenado por la
Sede Apostólica en tiempo del Rey don Ramtro. No
passó el Legado a Castilla (porque alla estauan muy
casados con el officio Góthico, que ellos llamauan
Toledano) sino que luego tomó el camino d: Roma,
acompañado del Abad de san luan d e la Pena Aqmlino que el Rey embiaua por su Embaxador al Papa.
Haziendo este camino llegó a Barcelona, donde .le
fué for<;ado detenerse algunos días por la buena ,disposición que halló en el Conde para lo que ':1 Ponbflce
pretendía. y yo t engo para mi que nascJa todo de
la Condesa Almodis : porque como ella e:a Fra~cesa,
y como tal estaua afficionada al ofücw . Gahcano.
que era el Romano, no pudo dexar ~e ser tmport~na
al Conde en esta ocasión que se ofreCla de l~troduztrlo
en sus estados y de hechar dellos el Góthrco que se
usaua ..... Sea por esto o por qualq~te.r otra causa
el Conde recibió y hospedó honradtsstmamente . al
Cardenal y le dió lugar para congregar un Concrho
de los Obispos y Abades de la tierra, y tratar de_ lo
que importa u a al estado Ecclesiástico ... Y el Sen~r
se siruió que todos los padres del Concli10 de comun
acuerdo, dieron de mano a l officio Góthico Y a sus
ceremonias y acceptaron el Romano ... , Com es veu ,
la narració de Diago era ben per creure.
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esse catholici.>> Baroni suposa, per tant, que a Catalunya es practicava encara de ple el ritu
mossarab a mitjans del segle xr i que els catalans hi estaven molt aferrats. 1 El famós cronista
catala de principis del segle xvrr, de nom G. Pujades, malgrat que en parlar del ritu mossarab
a la Catedral de Barcelona, afirma rodonament que en aquella sen fou abolit ja en temps de
Carlemany, 2 com després veurem, en parlar del Concili de Girona del ro68, presidit pel cardenal
Hug el Blanc, repeteix els punts de vista del citat Diago; Pujades, pero, en copiar ací de
Diago, dubtaria de la verita t historica, per tal com és dol que ningú no havia pogut veure les acles
íntegres d'aquell Concili. 3 Joan Briz, !'historiador del Monestir de Sant Joan de la Penya el r62o,
després de descriure en detall l'entr<Jda del ritu roma a l'Aragó, comenc;ant pel susdit monestir,
parla del viatge del llegat Huc el Blanc a Barcelona, acompanyat de l'abat Aquilinus. Així
com, per a la primera part de la seva afirmació, addueix documents histories que ell veié originals en el seu monestir, per contar !'entrada del ritu roma a Barcelona en la tal ocasió, es
fonamenta només en l'apuntat per Diago. 4 G. Zurita, en r65g, parla nom¿s sobre el Concili de
Jaca i sobre !'entrada del ritu roma a Sant Joan de la Penya, en els termes exposats ja per
Briz; no resa, pero, un mot en tot el que pertoca a !'entrada del ritu a Catalunya. No deixa
d'ésser cosa ben significativa; d'haver ell trobat un document autentic i de forc;a, els fets
contats per ell, el duien naturalment a contar de pas !'entrada del ritu roma també a Catalunya en ocasió tan honorosa per l'Aragó.s
F. Labbe i G. Cossart, en la col-Jecció de Concilis, repeteixen el que va escriure Baronius sobre el Concili de Barcelona del ro68, i segueixen Diago en descriure !'entrada del ritu

roma a Barcelona. 1 A. Pagi, en la Critica Baroniana als fets del I064 [ = I068], admet també les
afirmacions de Diago. 2 J. Pinien, en el seu Tractatus Historico-Chronologicus de Liturgia antiqua
Hispanica, publicat el r746, descriu la historia de les vicissituds per les quals passa la litúrgia
mossarab a Espanya, i resumeix el que havien dit Baronius, Labbe, Aguirre, Mariana, Morales,
Carbonell, Pagi, Diago, Baluze, etc., sobre !'entrada rlel ritu roma a l'Aragó. En veure
proves així convincents per l'Aragó, escri'.l : <<persuaderi mihi non aegre patior, aliquid hujusmodi
in comitatn Barcinonensi sub ista tempora effectum fuisse>>, i com a prava, copia els mots de
Pagi que hem transcrit suara. 3 El P. Enrie Florez, sense adduir raons noves, admet també
!'entrada de la litúrgia romana a Catalunya aquells dies. 4 El P. Jaume Pasqual va creure també,
de bona fe. que el ritu mossarab havia estat plenament usat a Catalunya fins a la segona meitat
del segle xr. 5 J. D. Mansi parla del Concili de Jaca, i segueix Zurita, per a fer-ne el resum; copia
les actes del volum m de la col-lecció de Concilis d'Aguirre. Tanmateix, de les actes no es
despren dar que en el citat Concili hom hagués acordat el canviar de litúrgia. Mansi segueix
Pagi en dir que el Concili fou el 1063 i no 1060, com escriviren Baronius i Zurita. En parlar
del Concili de Mantua, hom suposa que fou celebrat vers el IOJI; eren, en canvi, que el Concili
de Barcelona és del ro64; segueix Mariana, per a corregir el Baronius, i suposa dues vingudes
del cardenal Hug a Espanya : una el 1064 i altra el ro68. Sense donar cap acta del Concili
de Barcelona, es limita a copiar el comentari de Pagi als Annales de Baronius. 6 Felix Amat
parla amplament deis esforcios de Roma per a romanitzar la litúrgia hispanica, i admet que el
canvi de litúrgia a Catalunya es féu el 1071, un mes després de la reforma introdu!da a Sant

r. Cf. Annales, XVII, 171 i 251, de l'edició d'A.
THEINER, del r 854 : <<Post haec autem episcopi Hispani legati, qui Mantuano Concilio interfuerunt, reversuri in Hispanias, duxerunt secum ab Alexandro
papa decretum legatum a laterc Hugonem Cardinalem:
cujus auctoritate Barcinon<e Concilium congregatum
est, in quo leges Gothicas, quibus Catalauni utebantur,
penitus idem legatus Apostolicus abrogavit, novasque
sanxit quibus hactenus populus utitur.>> Cal recordar
que l'abrogació de les lleis godes, o millor, addició
al codex vell de la llei, fou feta a Barcelona, no per un
Concili eclesiastic com suposava Baronius i altres,
sinó per l'autoritat del príncep. (Cf. BALUZE, en la
Marca Hispanica, de Pere de MARCA, libr. 4.)
2. Cf. Crónica universal del Principado de Cataluña, vr (Barcelona, 183o), IJ.
3· Cf. Obra citada, vrr, 499 ss.
4· El IOJI, 20 de mar<;. després del segon diumenge de Quaresma, trobant-se a Sant Joan de la
Penya el llegat HuG EL BLANC. <<Resolvió también el
Rey, con la autoridad del Legado, que publicasse luego
lo decretado en el concilio de la ciudad de laca; y que
sin más dilación se dexassen en toda su tierra el rezo
Gótico, con sus ritos y ceremonias, y se admitiesse el
ele la Iglesia Romana, y sus costumbres santas. Y
aunque en razón desta novedad, el pueblo se auía
mostrado tan contrario; pero como ya el Rey lo tenía
muy bien dispuesto, y las voluntades de sus súbditos
muy grangeadas, fácilmente todos admitieron, como
verdaderos hijos de la Iglesia Romana, lo que antes
no querían, mostrándose rebeldes a este decreto.
Comen<yóse este nueuo rezo, y su3 ceremonias, con assistencia del Rey, Legado y Obispos de las ciudades de
laca y Roda, en esta real casa de San luan de la Peña,
a veynte de Mar<;:o (y no a veynte y dos, como algunos
lo escnuen) Martes despues del segundo Domingo de

Quaresma. Y dize la historia antigua desta real casa,
que la prima de aquel día, con lo demás del oficio,
fué de rezo Gótico, y que en la nona, se comen<;:ó con
mucha solemnidad el nuevo rezo Romano para España
según sus ceremonias reformadas . ... Desde esta día
quedó introduzido el oficio de Roma, en este Reyno,
y oluidado el Gótico o Toledano, que en otros tiempos
fue permitido, y andana ya tan mezclado de imperfecciones, que los sumos Pontífices llegaron a llamarlo
abusión Toledana, y a interponer su autoridad, no
sólo para corregir sus abusos, sino para borrarlo de
la memoria de los hombres ... >> Descriu tot seguit el
viatge del llegat i l'abat Aquilinus a Roma, i copia
el privilegi que Alexandre II dona en aquesta ocasió
a favor de Sanf Joan de la Penya. És el privilegi
celeberrim en el qua! el papa. diu taxativament : <<in
partibus Hispanie catholice fidei unitatem a sua plenitudine declinasse et pene omnes ab ecclesie disciplina a divinorum cultu ministerium aberrasse ... "· i
en parlar del cardenal Hug, afirma que el!<< ... christiane
fidei robur et integritatem ibi restauravit, simoniace
heresis inquinamenta mundavit et confusos ritus divinorum obsequiorum ad regulam ct canonicum ordinem reformavit ... >>, donat a 15 kalendas novembris
del Io7r. (J. BRIZ, Historia de la fundación y antiguedades de San Juan de la Peña ... Saragossa, r62o,
5 r6 ss.) A la pag. sí o descriu el viatge del llegat i
del susdit abat, passant per Barcelona, i ho copia literalment de DIAGO.
5· G. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, r
(Saragossa, r6ro), en la pag. 22, parla sobre el Concili de Jaca; i en la pag. 25 sobre la vinguda a l' Aragó
del cardenal Hug el Blanc i la reforma del cant i
de la litúrgia mossarab per la romana al monestir
de Sant J oan de la Penya; com hem insinuat, pero, no
diu res de !'entrada de la reforma a Catalunya.

r. Ph. LABBEI i G. CossERTII, edició nova de
N. COLETI, Sacrosancta Concilia, xn (Venetiis, IJJO),
col. 145 ss., rcpeteix el e¡ u e escriví BARONIUS sobre
el Concili de Barcelona del ro68 i el que va escriure
Diago sobre l'admissió del ritu roma a Catalunya.
2. <<. •• Hugonem Candidum presbyterum cardinalem in Hispaniam legavit Alexander II, tum ad tollendum schisma, tum ut divinorum officiorum ritus
Romana ex formula constitueret; quod discimus tum
ex Diago, libr. 2 Hist. Comit. Barcin . cap. 57, tum
ex Surita libr. r, cap. 21. Agnitus fuit ab omnibus
ut verus Pontifex Alexander II. et Officium Rom.,
uti jam decretum fuerat in Concilio Jaccetano anno
mlxiii coacto, receptum in Concilio ab Hugone legato.
Sed contigere haec omnia anno mlxviii, testibus citatis
auctoribus, omnibusque qui tradunt haec peracta post
Concilium l\Iantuanum anuo mlxvii congregatum.>>
I en parlar del concili celebrat a Barcelona en tal
ocasió, afegeix : <<Videns legatus hunc principem [Raimon Bcrenguer I] ad ea quae Alexander II optabat
valde propensum, de officio Gothico in eo principatu
abrogando cogitavit. Ejus conatum promovit Adalmodis Raymundi. uxor in Francia nata, ubi Officium
Romanum, Galliranum dictum, in usu erat, femina
ingentis animi, et cujus res praeclare gestae in monumentis Hispanicis saepe occurrunt. Legatus itaque
Concilium Barcinone indixit, cui interfuere episcopi et
abbates principatus Barcinoncnsis, et in quo, ut refert
Diagus lauclatus, communi consensu officium Gothicum repudiarunt. (Cf. Annales Ecclesiastici del citat
BARONIUS, edició d' A. THEINER (París, 1864 SS.),
XVII, 255 S.)
3· Cf. Liturgia antiqua hispanica gothica ja citat,
4I

SS.

4· << ... e hizo lo mismo en Cataluii.a, al pasar por
Barcelona a Roma, en compañía del abad Aquilino .... .
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Por abril o por mayo pudiendo estar en Barcelona el
legado y abad : pero no puede diferirse esto mucho
más, a vista de que en r8 de octubre de este mismo
año, ya estaba despachado en Roma el negocio del
Abad Aquilino.>> España sagrada, rrr, 303.
5 · L'ardiaca DÍAZ VALDEZ va consultar el P. PAsQUAL (Cf. PASQUAL, VII, 105 ss.) el següent : El papa
Gregori VII, L. 4, epístola 6, pretén que antigament
Espanya era patrimoni de sant Pere. En !'epístola 7
confessa que amb tants d'anys s'havia perdut la memoria d'aquest fet. BARONIUS, any 1073• cita un documenten que Berenguer, comte de Barcelona, després de
recuperar Tarragona en 1091; la va donar a l'Església
Romana. Pregunta : r) Si existcix document anterior al segle XI que digui que Espanya fos tributaria
de Roma i que dcpengués d'ella quant a la soberania.
2) Quant a Tarragona, pregunta si pertanyia a Berenguer jure paterno ja abans de la invasió deis sarralns; si la va donar amb jurisdicció o sense ella, i
com és que després s'incorpora a la corona.
En respondre, el P. PASQUAL nega el primer punt.
En parlar del llegat que el ro6z envia Alexandre II Hug el Blanc, cardenal per canviar el ritu hispanic, el maltracta terriblement, seguint a MoRET, cronista de Navarra. Diu que aquest llegat, home pervers,
enganya a Roma sobre el cas d'Espanya. Afegeix
que el llegat <<. •• efectivamente la logró [aquesta idea
del canvi de ritus] después de toda essa trama, primero en Aragón y Cathaluña año de IO]I, y despu(·s
de segunda instancia en Castilla y en Navarra. Todos
essos enredos sucedieron en tiempo de Alexandro 11 .... .•
Firma la !letra a Avellanas, el 7 d'abril del 1777·
6. Cf. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima
collectio, xrx (Venetiis, 1774), col. 729 ss. i 1033 ss.
Ens servim de la reproducció anastatica de París
del 1902.
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Joan de la Penya, gracies a la influencia de la comtessa d' Aragó i de Barcelona, naturals amb1
dues de Fran\-a. Prosper de Bofarull, en parlar de les actes del Concili de Girona dPl 1068,
publicades al volum 43 d'España sagrada, p. 229, fa veure com el tal Concili no resa mot sobre
el canvi de litúrgia; aixo demostra, diu, que Diago i els altres autors que citen aqucst Concili
ni tan sois havien tingut a ma les tals actes; la reforma romana es féu a Barcelona en abril drl
1071, i per dir aixo, copia de F. Amat.2 J. Tejada, en la seva Disertación histórico-crvnológica
de la misa antigua de España, Concilios y sucesos sobre su establecimiento y mutación, resum tot
el que hom havia escrit fins aquell dia sobre la tal qüestió. Afirma que el 1068 es mudaren les
lleis civils deis gods a Catalunya, pero no les lleis del ritu eclesiastic; el ritu mossarab es
canvia a Barcelona el 1071, a finals de ruare; o comenc; d'abril, després d'haver-se introdult a
3
l'Aragó. Dom Maur Sablayrolles, en fer l'estudi de la notació catalana en el seu Iter Húpanicum, en recerca deis codexs gregorians l'any 1904, es fixa en aquest fet d'una notació
·g enuinament autoctona a Catalunya, i per explicar-ne l'origen, admet com a cosa clara que la
litúrgia i el cant roma entraren a Catalunya per decisió rlels Concilis de Girona i de ViG l'any
1068, amb la vingtida del cardenal Hug el Blanc. I en adonar-se que el codex CXI dt:! la Catedral de Vic conté notació catalana, fins arriba a suposar si el tal codex no podría ésser wn
dels resultats practics del Concili de Vic>>. 4 Dom Gregori M.a Sunyol, de Montserrat, en la
seva Paleograj¡:a gregoriana, per tal de poder explicar com es va formar la notació catalana,
copia textualment les paraules de Dom Sablayrolles, tot i afegint la hipotesi de Josep Gndiol
que esmentarem tot seguit. 5 German Prado dóna també com a cosa palesa que l<l litúrgia mossarab a Catalunya fou canviada en romana alhora amb l'Aragó. 6 Darrerament, P. Wagner, afirmava encara que després d'Aragó, al 1071, la litúrgia romana entrava el 1074 <án Navarra und
etwas spiiter in Catalonien.>>7

4.

El ritu i el cant roma entra en els temps carolingis

Contrasta, pero, amb tot el que acabem d'apnntar, el fet que ja des de temps ben antics
s'hagués aixecat a casa nostra el dubte sobre la writat historica de l'afirmació de Diago i dels
seus seguidors; dubte que fou exposat per homes eminents com tot seguit veurem. Els historiadors·que hem addui:t fins ací, el~ hispanics, i especialment els catalans, procediren amb massa
simplicitat i comoditat. En admetre que el ritu i cant roma entraren a Catalunya a la segona
meitat del segle XI - en ocasió de la vinguda del llegat pontifici Hug el Candid - no es prengueren la molestia de ben llegir els mateixos documents en els quals es recolzaven; sobretot fa
estrany, que l'il·lustre Sablayrolles, en fer la recerca de codexs gregorians a Catalunya, no s'aI.
Cf. Felix AMAT, Tratado de la Iglesia de j este·
cristo, IX (Barcelona, 18oo). 143 s .
2. P. de BoFARULL, Los Condes de Barcelona vin·
dicados. 11 (Barcelona, 1836), 97·
3· Cf. l. c., m (Madrid, r8sr), 140 ss . A la pag. 176
conta com elllegat Hug el Blanc, després del Concili
de Barcelona, <•en que se abrogaron las leyes civiles
de los godos, pero que no logró mudar los ritos eclesiásticos, ni quiso insistir en ello, por haber sido aprobados
estos libros en el Concilio Mantuano. En escritores
de cosas de Cataluña se halla que efectivamente se
mudó el rezo gótico en este Concilio de Barcelona
que atribuyen al año 1068 ..... En ro68 le hallamos
[al cardenal citat] presidiendo un sínodo en Gerona,
como se ve en Baluzio en el libro 4 de la Marca Hispanica en el citado año>>. Més enlla, ja adverteix que

el 1068 es va tenir una junta a Barcelona, on el codi
de lleis godes es canvia en Usatges, pero no hi varen
intervenir el delegat apostolic ni els bisbes.
. 4· Cf. Revista Musical Catalana, I!I (1904), p. 203
t 221; també als Sammelbdnde deJ' IMG XIII (r9rr-12),
225 SS.
5· Introducció a la Paleografía musical gregoriana
(Montserrat, 1925), 22 r.
6. PRADO, Historia del rito mozárabe y toledano
(Silos, 1928), 78 SS.
7. Cf. el seu estudi <<Der mozarabiche Kirchengesang und seine Überlieferung>>, a les Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft Band. I. Reihe I. (Münster in Vv'. 1928), 121. No cal dir, que els liturgistes
estrangers han seguit, en aquest punt, els gregorianistes hispimics.
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donés que existien diferents fragments de manuscrits neumatics gregorians anteriors a la segona
meitat del segle XI, i que no obstant duien ja notació catalana, i d'altres que la duien aquitana s=mpre anaven també amb melodía romana. El mateix fet negatiu de la manca a Catalunya de codexs amb notació mossarab contemporanis d'aquests altres amb notació aquitana
·i cablana, deia prou que la tal qüestió no era tan simple com hom havia suposat fins ,ara.
Qui primer va afirmar que el ritu roma va entrar a Catalunya primer que enlloc dEspanya, fou el cronista barceloní Jeronim Pujades, de comenc;ament del segle x~n. En par~ar
del ritu mossarab de les esglésies hispaniques, accepta el fet historie de la practica de tal ntu
a la Catedral de Barcelona, i afegeix tot seguit que en el comtat de Barcelona i altres esglésies
de Catalunya el ritu roma va entrar-hi molt més aviat que als restants temples ~e la pen_ín~ul~.
Pujades concreta més; fins arriba a fixar la data exacta de !'entrada del cant 1 de la hturgra
romana a Catalunya. Segons ell, fou ja en temps de Carlemany. Hem dit ja més amunt, de
l'esforc; que !'Emperador va posar a extingir la litúrgia i el cant gal·lica per fer-hi entrar. el
de Roma. Per a millor assolir-ho, va publicar un edicte en el qual obligava totes les esglésres
de Franc;a a acceptar la litúrgia romana. Pujades assegura que l'edicte de Carlemany arriba
fins a Catalunya a mesura que s'anava reconqueri~t; ell afirma que al seu temp~ veié ~nca~a
el tal edicte com a proleg del Lectionarium antic de la Seu barcelonina, servat en la llrbrena
del claustre de la citada Catedral.l Aquest fet és capitalíssim per al cas nostre; ell explica bé
tot el que exposavem nosaltres en presentar aquesta qüestió al lector. Dissortadament no hem
ja pogut trobar enlloc el tal edicte. 2 Sigui com sigui, Pujades no menteix en afirmar que ell
l'havia vist. Aquest fet explica que ni a Barcelona ni a Girona hagim trobat rastre de la
practica de la litúrgia mossarab; i també explica, a priori, el que nosaltres havíem dedui:t,
r. En la Crónica 1miversal del Principado de Cataluña, escrita a principios del siglo XVII, por Ger6nimo
Pujades, vr (Barcelona, 1830), 17, ja citada, llegim
el que segueix : <<Habíase usado en la seo de Barcelona,
como en las demás iglesias de España, el oficio mozárabe como quedó apuntado en el capítulo veinte y
seis del libro sesto [malgrat haver-la cercat, no hem
trobat aquesta cita]. Porque este en muchas cosas
se diferenciaba del ritu y rezo de la santa Iglesia
Romana, el rey Carlos Magno por obra de Paulo,
diácono, en el año setecientos sesenta y tres, había
hecho recopilar el m ejor y más auténtico y común que
de los escritos de los católicos se pudo hallar de las
vidas de los Santos, para poderlo leer en sus festividades en las iglesias de sus reinos conforme al uso y
ritu romano. Acabado esto, había publicado espreso
edicto mctndando fuese recibido aquel leccionario en
todas las iglesias de su corona, y guardado en la celebración de lo> divinos oficios y horas canónicas el
ritu de la santa Iglesia Romana. Y para conformarse
en esto, como en lo d emás, el clero barcelonés con la
Santa Sede Apostólica Romana, admitió y usó en
adelante el oficio, rezo y ceremonial romano, dejando
del todo el m ozárabe o toledano. Cónstame esto
por el edicto d el mismo Emperador Carlos, puesto
p:lr prólogo o prefación en el leccionario antiguo de
esta iglesia, escrito en folio entero en pergamino,
conservado en la librería del claustro de la propia
catedral ..... De lo antedicho resulta que se acabó el
uso del rezo u oficio mozárabe en el condado de Barcelona, y comenzó el romano más presto que en cualquier parte de España... Y debió de ser así en las
demis iglesias de Cataluña del dominio del emperador
Carlos Magno, pues por su edicto, y en virtud de él,

se recebía ..... » Sens dubte deuria ref¡¡rir-se a la
susdita troballa aquella frase que Pujades va escriure
al f. 325 v. de la seva Cronica universal del Prmc¡pat
de Catalunya (Barcelona, r6o9). quan, parlant sobre
la durada de la litúrgia mossarab a Catalunya, va
escriure : <<Pero quant temps dura, pens auerho trabal : basta ara assó de pas, que en la segona part
diré lo demés.>>
2. Els Leccionaris o Santorals servats al present
a la Catedral de Barcelona, són : un joc de cinc volums - codexs 107, 108, 109, IIO i I I 1 - manuscrits en pergamí del segle XIV ben avanr;:at. Ultra
aquests cinc, encara els dos següents : Codex. 104,
<<Incipit Sanctorale secundum usum et consuetudme~
sedis Barchinonensis>> diu en comenc;:ar el volum, 1
al marge superior del f. 1, amb !letra del segle XVIII,
<<Sanctorale Primum seu Vetustius>>. És també del
segle xrv. Per al cas nostre és més interessant el codex ros. que és un Flos Sanctorum de comenc;: del
secrle xrv regalat per Guillem de Muntells a la Seu
ba~celonina el 1360. Al final del text del Sanctorale, segueix una historia deis reis francs, en !latí; al
f. 369- precedint la citada historia- es posa l'hrstorial abreujat sobre l'evolució litúrgico-musical de
l'Església Romana, historial que hem reproduit a la
pagina 26. Com a lectures finals _al ~- 373. s'hi _traben una mena de llicyons <•Pro Dedrcahone Ecclesrae>>,
on es troben al·lusions musicals boniques, comentant
els mots d'Hug de Sant Víctor : <•Tre~ su~t species
sonorum que faciunt tres modulas : frt emm sonus
pulsu, flatu et cantu. Ad citharam pertinet pulsus,
ad organum flatus, ad vocem cantus ..... >> En cap
d'aquests Leccionaris hem trobat rastre de l'edicte
de Carlemany citat per Pujades.
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a posteriori, pels fragments deis segles
mossarabs.

X-XI

scrvats amb cant roma, i per la manca de codexs

El P. Villanueva estava tan conven<;ut que el ritu roma entra a Catalunya aban-> del
segle XI - com hom admctia com a cosa certa aquells dies - que per mica que pogués remarcar-ha, no es cansava de repetir-ho en el seu Viage literario. Així, en p;¡_rlar deis missals de
la Catedral de Valencia, escrivia : <(Estos y otros misales prueban a mi juicio lo qne algunas
veces hemos hablado, que la mudanza de nuestra liturgia en el siglo XI se limitó al canon y
al orden de las preces antes y después de él; mas no alteró la substancia de las oracione~. que
se conservaron en gran parte como en el muzárabe. Tales son las que prescriben estos códices
a los sacerdotes para vestir los ornamentos sagrados; la bendición del pan al tiempo de la
oferta del pueblo ..... '> 1 On de ple el P. Villanueva tracta d'aquesta qüestió, és en el volum
primer .deis que dedica, a. Vic. ~llí demostra, com a la meitat del ~egle x, els canonges vigatans
~s rege1xen ~er la .canomca Aqmsgranense, escrita i aprovada el 816 en el Concili d'Aquisgran,
1 que Ludov1cus Pms mana que fós observada als seus estats. Posa també en dar com les canoniques de Catalunya restaurades als segles IX-X, forén 1'Aquisgranense, <(tan favorita a los franceses•>. Després de recordar que fins ben entrat el segle x, teniem ací legislació francesa, i que
els ~ostres comtes eren feudataris deis reís de Fran<;a, i que fins quasi tot el segle xu les nostres
escnptures es calendaren pels anys de llurs regnats, i que la lletra francesa entra a la nostra terra
j~ a la meitat del segle IX, i es va abolir la gotica, afegeix : <muestras obispo~ iban i veman para todo a Narbona como a su metrópoli; de donde tomaron el rito romano mucho antes de
de lo que comúnmente se cree•>. 2 És dar que, malgrat l'haver-se introdult el ritu roma als no,tres
temples, ja en els temps carolingis, íos per la relació que els dergues i monjos catalans tindrien
amb ,l'Aragó i Cast,ella, f~s perque els, pl~vien certes practiques i oracions provinents de la litúrgia
mos:a.ra~, e.n el~ ;o~exs 1 .usances hturg¡ques de casa nostra restaren, fins a comen<; del seglc XII,
remmisc~ncies htur~1ques 1 musicals de l'Església toledana. És un punt que el P. Villanueva fibla
tot seg~It en estudtar el sagramentari del 1038, del bisbe Oliva, del qua] parlarem després.
Com mes ell trobava records de l'antiga litúrgia mossarab en els codcxs servats entre nosaltrcs
de litúrgia romana, més ('S convencía de !'entrada d'aquesta litúrgia als nostres temples ja
abans del segle XI. 3 El mateix li passa en examinar l'evangeliari del segle xr de la Catedral de
1.
Viage, I, 94·
2. Viage, VI, 39· És molt de remarcar el <JUe
anota, en parlar del codex de Vic de comeny del segle XI,. titulat : dncipit liber precum editus a papa
Gregono de prectpms psollemnitatibus, quae celebrandae sunt in ecclesia, in dominicis diebus.<• Nota
el P. VILLANUEVA, el següent : (<Comienza - diu por el ordinario de la misa, que ni es mozárabe ni
romano del día de hoy, sino muy semejante al que se
usó por acá en los siglos XIII y siguientes.<• A conhnuactó,, copta un p~efaci, que té, tanmatcix, regust
de mossarab, 1 afegetx : (<Stgue a esto el oracionario
de todos los días del año, esto es las tres oraciones
de la misa de cada fiesta, collecta, s~creta y postcommumo ····· De modo que ciertamente debe tenerse este
códice por romano, acomodado a las costumbres particulares de las provincias, en virtud de la libertad
que en ello cada obispo tenía.<• (Ibídem, 82 i ss.)
3· «Estoy tan persuadido de esto, que no tengo
reparo. en proponer la sospecha, y no digamos sospe·
cha,. smo v~rdad para mí muy cierta, de que en esta
tglesta de Vtque antes de la mitad del siglo XI estaba
ya desusado el rito mozárabe, introducido en ella el
rito romano, según lo estaba en la provincia Narbo-

nense a que pertenecía. No se opone esto, aunque
lo parece, a la opinión común de nuestros historiadores
que con buenos documentos afirman que la introduc~
ctón . del oficio romano y abolictón del gótico no se
venftcó en Aragón y Cataluña hasta por los años
107 r. Excepciones tendrá esta regla general en las
ctu~ades limítrofes de este principado, donde o por la
vecmdad a Francta, o por la sujeción a la metrópoli
de Narbona, o porque muchas veces ocupaban sus
stllas eptscopales los nacidos y educados en aquel país,
no es extraño que perdiese algo de su imperio la observancia del rito gótico ..... De otra manera es inintel~gible como entr~ los ocho o diez códices rituales y
ltturgtcos que aqm se conservan, todos anteriores a
la mitad del siglo XI y todos escritos para el uso de
esta iglesia, no se halle uno siquiera conforme con el
rito mozárabe, ni en el orden de la misa, y de los oficios divinos, ni en los ritos de los sacramentos ni en
el número de las fiestas y su rezo.<•
'
Encara afegeix, que en venir l'arq uebisbe Guifred';ls de Narbona, per a la consagració del temple de
Vtc el IOJ8, no fou possible que es practiqués el ritu
mo~s:hab; com tampoc no fóra possible que la elerecta hagués tolerat el ritu roma pel sol fet de venir-hi
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Girona. 1 Basant-se en les explicacions del P. Villanueva, l'il-lustre Manuel Mila i Fontanals admetia
també en l'ordre edesiastic .d a suplantación también muy lenta (pero siempre anterior al reinado
de Alfonso VI de Castilla) del rito romano al gótico.>. 2 Mn. Gudiol, en estudiar l'evolució litúrgica
de la província edesiastica tarragonina, fou el primer qui en temps moderns va fer recerca acurada sobre tot el que s'havia afirmat fins ara en aquest punt, i en dona un resum molt hen
raonat, que caldra sempre tenir en compte. 3 Gudiol remarca com !'entrada de la litúrgia romana
a Catalunya no podía pas fer-se de sobte, ni menys per decret d'un Concili; ell admet, amb raó,
<(un temps de lluita entre les dues tendencics litúrgiques : entre la visigotica i la franco-romana•>,
tot seguit després de la reconquesta. El fet de la supremacía dels prelats de Narbona, l'intercanvi dels nostres bisbes, dergues i monjos amb Italia i Fran<;a ja des del primer ter<; del
segle IX, el fet de les canoniques franceses introdu!des a les catedrals catalanes ja des del temps
citat; el mateix examen deis documents i codexs litúrgics conservats, i el fet negatiu dels concilis
li donen peu per a negar que la litúrgia visigotica no hagués estat abolida a Catalunya fins a la
segona meitat del segle XI. En la seva obra, inedita encara, Arqueologia litúrgica de la Província
Eclesiastica Tarragonina, hom pot trobar detalls interessantíssims sobre ritualismes galo-romans
a comen<;ament del segle XI <]Ue suposen entre nosaltres una tradició !larga de practica litúrgica
provinent de Roma i admesa arreu a casa nostra. Així, per exemple, en l'administració del baptisme : la litúrgia visigotica de l'Espanya medieval practicava primitivament una única immersió
practica que s'allunyava de la triple immersió de Roma i que per aixo els francs la tenien per poc
ortodoxa, i seria per aquesta raó que tal practica ana caient en desuetud de mica en mica. Dones
bé; el cerimonial de Vic, del segle XI, ja dóna com a cosa corrent la trina immersió en el bateig dels adults com deis infants : <(Et ego te baptizo in nomine Patris, et mergat semel, et Filii,
mergat iterum, et Spiritus Sancti, et mergat tercio, ut habeas vitam eternam. Amen.•>4 El mateix preceptua el missal de Tortosa de l'any I055· 5
L'eminent historiador alemany Paul Kehr remarca bé comen temps de Guisad, bisbc d'Ur
gel!, i Arnulf, abat de Ripoll, a mitjans del segle x, es realitza l'atansament del monacat catala
a Roma, i com de mica en mica diferents monestirs de Catalunya esdevenen monestirs papals.
Kehr dóna alhora un conspectus historie fonamental per veure l'intercanvi dels nostres monestirs
amb els del migdia de Fran<;a i la introducció dels benedictins italians a la regió de la costa catalana ja abans de mig segle XI. Kehr remarca com el monestir de Cluny influí poc a Catalunya.
Ell opina també que el ritu practicat a Barcelona, Vic i Girona no es diferenciava del de la metropoli de Narbona, i afirma que no tenim proves per dir que al segle XI regís encara el ritu
mossarab a Catalunya. 6 Kehr admet que Hug el Blanc fou enviat dues vegades a Catalunya:
el 1065, per Alexandre II, a fi de mirar si podia intentar el canvi de ritu a l'Espanya i introbisbes de Franya, si ells primer no hi estaven ja acostumats. Cf. Viage, vi, 92 s.
Al Viage, x, 207, entre les dissertacions que proposa que caldria fer, deixant el temps historie de la
Tarraco capta, com a n. o 13, proposa la (<Introducción del rito romano y abolición del gótico antes del
siglo xu•
1.
En parlar del codex de Girona, evangeliari del
scgle xr, escriu : (<El carácter de la letra es del siglo XI
cuando menos; y con todo eso el códice es romano,
como lo demuestra el índice que hay al principio,
donde están notadas las estaciones de las iglesias
de Roma. Sirviendo, pues, como servía para los
oficios divinos, sospecho que pudiera inferirse respecto
de esta catedral lo mismo que dije de la de Vique,
en orden a la introducción del rito romano, anterior
a la época comúnmente creída hacia el 1068.•• Viage,
Biblioteca de Catalunya

xn, 123. Encara, ibídem, xn, 208, en parlar del
mateix Evangeliari, escriu : (<Y como no es fácil fijar
el año, pudo suceder que sea anterior al ro69, en que
dicen se admitió el romano; no siendo irregular que
acá se practicase antes de este año, como se probó
de la catedral de Vique.<•
2. Cf. Obras Completas, n (Barcelona, r889), 55·
3· Josep GumoL, <<L'evolució litúrgica _en. la provincia eclesiastica tarragonina<• a Vida Crzstwna, XI,
I924-25, 273 SS.
4· Cf. A rqueologia litúrgica de la Provincia Eclesiastica Tarragonina, III, 40 s.
5. Ibídem, rn, p. 42.
6. Cf. Das Papsttum und der katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon citat més amunt,
i tradu1t en catala als Estudis Universitar·is Catalans,
1927 ss. i amb tiratge a part, 35·
5
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duir el roma a Navarra i Castella, unir aquesta Església amb Roma, tallar les simonies, etc. La
primera vegada no assolí cap exit quant al ritu. El Cardenal llegat resta a Espanya fins ben
entrat el 1068. Hug el Blanc hauria retomat a la península a comen<; del 1070, fent d'Aragó el
centre de la seva activitat i fent triomfar la Lex Romana a l'Aragó el 1071, i a Navarra, Castella i Leon poc després del 1076. Encara Gregori VII va nomenar-lo llegat per Espanya el 30
1
d'abril del 1073. En un altre lloc dóna encara llum nova sobre la introducció del ritu roma a Navarra, Castella i Leon, quan comenta les cartes de Gregori VII adre<;ades al rei Alfons de Leon,
una del 19 i altra del 20 de mar<; del 1074, adre<;ada al rei Sancho Ramírez, rei d'Aragó. En
aquesta, el Papa li diu <<In hoc autem, quod sub ditione tua Romani ordinis officiorum fieri studio
et iussionibus tuis asseris>>. Encara interessa per al fet de la reforma litúrgica de Castella el
breu de Gregori VII al bisbe Simeon d'Oca (Burgos), del maig del 1076, al qual mana : <<Procura ergo, ut Romanus ordo per totam Hyspaniam et Galliam et ubicumque potueris in omnibus
2
rectius teneatun>. Aquestes paraules assenyalen bé com costava encara la tal reforma a Castella
i Leon el 1076. De tot aixo es despren que la prirr.era temptativa del llegat Hug el Blanc, el
1065, a Navarra i Castella, no tingué exit; la segona vegada vencé, el 1071, a l'Aragó, i després
del 1076, també a Navarra, Ca~tella i Leon. 3 En canvi, fins ara res hem trobat que digui clarament que el citat Cardenal hagués gestionat a Catalunya, davant de cap rei i de cap concili,
!'entrada de la litúrgia i del cant roma; prova palesa que ja des de dies hi era totalment practicada.
De tot el que acabem d'exposar es dedueix ben ciar com el ritu roma entra a Catalunya
molt abans del que hom havia dit; la litúrgia gal-lico-romana ana infiltrant-se de mica en mica en
els nostres temples, a mesura que anava fent-se la reconquesta. Tal reforma va entrar naturalment per l'intercanvi deis nostres bisbes, clerecía i monjos amb la clerecía del migdia de Fran<;a,
ja en els temps carolingis, i mai no fou per decret de Concili; els concilis, que hem citat, de Bar4
celona i de Girona, com a definidors sobre aquesta reforma, no diuen un sol mot sobre aquesta materia.

5. Fins al segle XII perduren reminiscencies mossarabs als nostres temples
Malgrat que aixo fos així, hem de tenir en compte que les reminiscencies del cant i de la
litúrgia mossarab es deixaren sentir arreu deis nostres temples, almenys fins a comen<;ament del
segle xrr. Quant a la part litúrgica, per exemple, són ben significatius els fets següents. A l'inventari deis codexs servats a Ripoll al 1047, entre els manuscrits de litúrgia romana, es citen encara <<psalterium unum toletanum>> i <<Missales toletanos V>>. En la dedicació de Sant Pere
de Ripoll del 890, un tal Daguí dóna <<Missalem, Ordinem>>, 5 que no és altre que el Liber
Ordinum mossarab. Tenim encara testimonis de diocesis catalanes, com la d'Urgell, els
quals demostren la coexistencia d'ambdues litúrgies, la romana i la mossarab, aquells dies.
1.
Cf. <<Das Papsttum und die Konigreiche Navarra und Aragon bis zur mitte des XII. Jahrhunderts>>
als Abhandlungen der Preuss. Akad. der Wissen . Phil.
hist , klasse (Berlin, 1928), 12 ss.
2. Cf. Historia de S . Juan de la Peña citada, 518 SS.
. 3 . Cf. <<Wie und wann wurde das Reich Aragon
em Lehen der romischen Kirche?>> a les Sitzungsbertchte der preussischen Akademie der Wissenschaften .
] ahrgang, 1928, Phil.-hist. Klasse, 205.
·
4· Durant el regnat del bisbe Berenguer Wifred
(105I-I093) a Girona, es celebra allí un sínode o concili l'any 1o68 en presencia del cardenal llegat Hug

el Blanc, Ramon Berenguer i la seva muller Almodis.
Hi assistiren, ultra el Cardenal, Guifré, arquebisbe
de Narbona, Guillem, arquebisbe d' A u eh i els bis bes
Berenguer de Girona, el de Vic, Urgell, Agde, Roda,
-de Comenge, un representant d el d e Tolosa i diferents
abats. Tant en aquest concili com en el del 1078,
no es parla un mot de litúrgia. Cf. VILLANUEVA,
Viage, XIII, 109 i app. xxv, on dóna el text sencer del
sínode del 1068; a l'app. xxvi edita les actes del concili
del 1078. KEHR ha pogut demostrar que el Concili
del ro68 es celebra a darrers de novembre.
5· Marca Hispanica, col. 822.
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Citem només el llegat que feia Sisebut II, bisbe d'Urgell, en el seu testament del 839, a
Sant Feliu, al qual dona va Manualem Toletanum i un Lectionarium; 1 citem també elllegat ,que
el prevere Deodonatus fa a la se va església de Sant Fruitós de Guils, en· testament atorgat 1 any
2
9oo, <<et ipsum meliorem Antifonarium .. . et_ I~norum et ardo toleta~m> ., En la coJ.l;cció de Concilis d'Urgell, es copia un cataleg de la b1bhoteca de Santa Mana d Urgell,. fet 1 a~ y II47: on
se citen : m Missalia. r. Toledanam (sic) et aliam Romanam (sic) et IV Antlphonana et l. froper, vr Responsoria et Antiphonaria, et in uno volumine Officiarium et_ Antiphonari~m ..... et
rv Tropers>>.3 El P. Pasqual, en estudiar el Martyrologium del Monestlr de Serrate1x, ma~us
crit del segle x, es fixa que la festa de l'Anunciació se celebrava el 18 de dese:n:bre; en .aixo,
per tant, seguía encara la litúrgia visigütica del Concili toled~ del 656. 4 . _Ell c:eia tamb: que
el fet d'assenyalar lletanies per a cada mes, fóra encara segmnt el Conc1JI de foledo del 694,

I •

2.
3·

p. 5

VILLANUEVA, X, ap VII, 233 SS.
Estudis Universitaris Catalans VII, 1913, 2.
Cf. P. PUJOL, Estudis Universitaris Catalans,
S.

4· En una carta firmada a <<Bellpuig de les Avellanas :<!3 de maig de 1787>> pel Dr. Jaume Pasqual,
(Vegeu PASQUAL, vu, 283 ss.) i dirigida, segons sembla,
a don Joseph Vega y de Sentmanat (cf. 321), parla d etalladament sobre el cos de sant Feliu enterrat a Girona, i en defensa l'autenticitat. A la pag. 287, recorda de nou el preu del martirologi de Serrateix, i diu:
<<N ostre Martirologi, pues se escrigué en lo sigle x,
o en lo t emps de la fundació del Monastir de Serrat eix,.segons tots los senyals. Lo Calendan que segu erx
immediatament a dit Martirologi, y está entre el!,
y la Regla de S. B enet (tot de llet:a uniforme) y que
!'acompanya un preciós Nechrologr, u obrtuan, dona
provas evidents de aixó; principalment en que les
obres d eis dos primers Abads de Serraterx y de alguns
p ersonatges anteriors, y del temps de la fundacró
est a n escrits en lo mateix carácter de lletra d el Martirologi y Regla de S. Benet, no aixís les que son del
sigle XI, que estan notats de !letra drferent. Entre
los Sants anyadits al dit Calendari es un S. Ermengol
Bisbe d'Urgell, y encara sens lo dictat de Sant, que
dona a entendrer quant promptament lo y anyadiren.
En una paraula, es tant patent lo preu de la antiguedat
que atribuesch a nostre Código, que no podrá duptarne qualsevol versat en estas cosas que! manejia ab
reflecció . Mes no pensia pa.s V. M. que per haverse
escrit lo Código en lo sigle x, sia lo Martirologi obra
d e aqueix sigle de ignorancia: no Señor; més estantissa
y v enerable es la seva antiguedad, segurament, y
sens por d'cnganyarme, puch dir que es copia puntual
de altre Martirologi molt mes antich, de manera que
son molt raras las addicions del copista o antiquari;
no passan de 4 las que jo he observat, y encara no
estich ben cert de que sian totas addicions. Ninguna
m emoria trobo dels Mártirs Espanyols de la P ersecució
Sarracenica del sigle IX de que abundan los Martirologis de Adon~ Usuardo, Rabano, Notkero, y demés
que escrigu eren en eix sigle. Tanta es la escrupulositat ab que se procehí en la copia. Si jo tingués a má
la gran obra deis Bolandos, o a lo menos les de Molane, Rosveido, Solerio y altres publicadors de aquells
Martirologis, podria fer mos coteigs, y comprobacions,
y així resoldre ab major seguretat : ara solament puch
parlar a bulto, que solem dír : a.b tot, de no pocas

observacions que tinch fetas llegint autors de tota e~
pecie, vinch a conclourer fundadament que! Martrrologi de Serrateix no es ningun de aquells, smo molt
mes antich que tots.>>

·e¡·¡;_·

·

·

· · (s~~~i~·t·
ji¡¿~~;: 1:~~ t~;~~r· 'd.·ii;;;~; ·.s~
grada, sobre la predicació a Es pan ya de Sant ] au~e testimoniada també pel Martrrologr de Serraterx eren que aquest s'acosta als Martirologis del 772.)
<<Tant mateix no vull callarli dos cosas ben estranyes
en que tal vegada ho es, perlo menos jo no les he sabu~
descubrir en ningun altre, ni tan solament mencro
de ellas com a existents en Martirologi, en ningun
autor de quants he vist; las que deixan forma una
conj ectura no despreciable de la gran antiguetat . de
el!, y tambe de ser obra no de algun estranger smo
de Espanyol. La primera es que en tots los mesos te
assenyalats dies per las Lletanias o pubh~_as Lletamas:
Ad dicendas Litanias .. .. . mensis ]anuarn, Februarn,
etcetera. Aixó es conforme a la resolució deis PP. Espa.nyols congregats en lo Concili (AGUIRRE, Coll. Con.
Hisp., IV, 344, edit. CATALAN!.) Toledit XVII del any
694 en que determinaren, y ordenaren que en las Iglesias se cantassen tots els mesos del any las tal Lletanias per lo feliz estat de la Iglesia, per la incolumitat
del Princep (Egica) y salvació del poble, conforme la
institució priscorum patrum que si be havia ja d ecretat lo mateix : per singulorum menstum cursum Ltlaniarum vota .... . persolvendum; per instigació del
comú enemich: multa inole,:it oberrandi wnsuetudo,
el juris jurandi transgresio, com ho diuh en (sic), expressament en lo cap. VI del Concili Toleclá citat.
La segona, y més notable encara es : que la ~e sta
de la Anunciació de la Verge Santíssrma, no esta (en
lo Calendari que segueix immediatament al Martírologi) en lo dia 25 de Mars, com en tants quants ne be
vist fins ara, sino en lo dia 18 de Desembre: XV Kals.
J anuarii A nnunciacio Sancte M arie, y te per tito!:
Sol in Capricornio (títol que dóna peu per. n?ves reflaions sobre la antiguitat del Calendan, 1 conseqüentment de tota !'obra) [amb nota, diu : <<en lo
Martirologi faltan los dies 25 de mars yl' 18 de Dezbr_• .
o los fulls a que corresponien dits dies]. La celebracró
de aquella gran solemnitat d e Maria sma, me apar
tota espanyola en aquell precis dia 18 de Dezembre,
per lo menos eles d el Concili X Toled_a del any 656,
que la prescrigue a totas nostras Iglesras, volcnt que
en aixo se conformassen ab lo us que de ella terran
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cosa totalment hispimica, sense tenir en compte que la tal practica no fou pas exclusiva de
l'Església espanyola. No oblidem, tampoc, que el Sacramentarium del bisbe Oliva i alhora abat
de Ripoll, copiat el 1038, 1 duu uns prefacis propis <<tam de sanctis quam de temp¿re>>, els quals,
per la forma i pel contingut, es ressenten de la litúrgia mossarab. Alguns d'aquests prefacis
duen neumes damunt els mots més sortints; aquests neumes, pero, ja no són mossarabs. I és
molt ,de remarcar que I'<<Ürdo unctionis seu pontificalis sive presbiteralis>> dóna el text purament
mossarab; la part cantada, en canvi, va ja anotada amb neumes romans. Tenim, dones, la
coexistencia de dues litúrgies en un mateix sacramentari : text del prefaci i text i ritualisme
de l'extremaunció mossarab; nombre i serie d'oracions, ritu de Setmana santa, misses votives,
i altres particularitats, i alhora tota la música, són ja de litúrgia romana.2 Així mateix, cal
anotar que el Caeremoniale Episcoporum Sedis Vicencis, del segle xu, avui a Vic, Arxiu Catedral, codex cxvru de la numeració del P. Villanueva, és ja de litúrgia franco-romana, pero
conté moltes reminiscencies mossarabs; altra tant passa en l'altre Caeremoniale Episcoporum Vici,
que va junt amb un Líber Sacramentorum, tot de finals del segle XI o principis del xrr, cOdex cv
de la catalogació del P. Villanueva. 3
Ultra aquests fets, podem adduir encara els següents : La forma literario-musical coneguda
amb el .nom de Preces, fou una forma preferida i molt practicada dins la litúrgia visigotica al~enys. Ja des del segle VIII. Les preces mossarabs foren una producció ben típica ·de l'Església
h1spamca. En venir l'abolició d'aquell cant i d'aquella litúrgia, les preces continuaren practicant-se
encara molts anys arreu d'Espanya; diferents manuscrits copiats a la segona meitat del segle XI,

ja amb notació i cant roma, guarden models rics de les preces esmentades. 1 Dones, hé; a Catalunya trobem cantorals que arriben al segle xn, en els quals es conserven encara un record d'aquelles preces. 2 Així mateix, l'himnari mossarab arriba generalment sense música; el text es distingeix per l'amplada que prenen els himnes. El Ms. 40 de Ripoll, escrit al segle xr, presenta els
himnes <<Splendida nemque dies rutilat» i el <<Tempora fulgida nunc rutilant», escrits segurament a
Ripoll mateix, i anotats amb música. Per llur amplada i per l'estil, ambdós recorden els mossarabs.3 Encara més; els manuscrits de Roda que arrihen anotats amb neumes, duen la notació
catalana i els cants en són ja totalment romans. Malgrat aixo, existeix U!1 document dd cardenal Albert de Santa Sabina, el qual parla d'una consulta que el bisbe de Roda (Barbastre) feia
a Roma el noo, sobre certs ritualismes usats a la seva església; ritus que eren records provinents
de la litúrgia mossarab; el pontífex resolia que s'unifiquessin amb els de Roma sense cap
mirament. 4
Més enlla de la Catalunya reconquerida, la litúrgia mossarab es va practicar encara fins
ben entrat el segle XIII . Hom conta que quan el rei Jaume el Conqueridor entra a Valencia
l'any 1238, troba que els cristians d'aquella ciutat servaven encara el ritu toleda en llurs temples;
així mateix pogueren constatar-ha en la reconquesta de Múrcia. 5 No sabem fins on arriba la
veritat historica d'aquestes afirmacions. Valencia, que en !'epoca visigoda havia format part
de la Carthaginensis, adhuc durant la dominació deis arabs, tingué diferents esglésies cristianes
que en llur culte empraven sempre la litúrgia mossarab. L'església visigoda de Sant Feliu de
Xativa va mantenir també el culte cristia fins a la reconquesta, seguint les lleis de la citada
litúrgia. Quan el Cid, J'heroi castella, reconqueria Valencia a la segona meitat del segle XI, retornava al culte cristia la mesquita major i altres temples de Valencia; no sabem si en aquesta
ocasió s'hi endinsaria ja la litúrgia romana adoptada arreu de Castella, o bé si seguiría encara
emprant-se la litúrgia i el cant mossarab. L'església de Sant Vicen<; de la Roqueta fou celebre
ja el IIJZ, quan Alfons II d'Aragó assetja la ciutat de Valencia, i més tard, en temps de Pere 1
i Jaume el Conqueridor; era aquesta l'església on Jaume I havia pregat tantes vegades i que de
moment no es veu ciar quina litúrgia hom empraria allí. 6 Quant a les Balear<;, cal recordar
que, degut a la pau amb els sarrains del litoral i de les illes mediterranies, seguida per Ramon
Berenguer IV (t 1062), les esglésies cristianes de les Balears i del reialme de Denia passaren
a la jurisdicció del bisbe de Barcelona.
Al Tonale de Ripoll del segle x trobem el mot sonus = sono com a sinonim de modus.
Aquest mot és un record deis codexs neumatics de la litúrgía mossarab. P. Wagner es fixa
que el mot <<sonus>> equivalía a una melodía melismatica; pel fet que aquesta seria tan amada
rebia el nom popular de <<sono>>. La iitúrgia ambrosiana en deia <<cantus>>. La missa gallicana
coneixia també el mot <<sonus>> o <<sono>>. 7
Abans de finir aquest capítol, cal recordar que Saragossa no va ésser erigida en arquebisbat
fins a l'any 13I8, en temps del papa Joan XXII i de Jaume II d'Aragó. Tarragona es quedava
amb Barcelona, Lleida, Girona, Tortosa, Vic, Urgell i Valencia com a sufraganies, i Saragossa
rebia coma sufraganies les diocesis d'Osca, Tara<;ona, Pamplona, Calahorra i Segorb. 8 Encara, pero,

algunas de altres nacions y terras molt distants de
Espanya. Estas son las paraulas del Cap. I, § 5 del
mencionat Concili, «in multis namque Ecclesiis, a
nobis et spatio remotis et terris, hic nos agnoscitur
retineri. Proinde ut de caetero, quidquid est dubium, sit remotum, solemnitas Dominicae Matris die
decimo quinto K alendarum J anuariarium omnímodo celebretur, et Nativitas filii ejus Salvatoris nostri die
octavo Kalendarum earumdem sicut mos est, Solemnis in omnibus habeatun.
I.
El colofó di u així : «Anni Domini ab incarnatione millesimi XXXVIII, sic fuit ecclesia sancti Petri in Vico dedicata II. Ka!endas Septembris, anno
V~II, regni regis ~enrici : et iste libellus scriptus in
d~ebus Domm Ohvae anno ordinaiionis suae in episcopatu XXI.»
z. Viage, VI, 86 ss. ho remarca bé quan, en
parlar d'aquest codex, així escrivia : <<El códice está
lleno ~e santos españoles, y de algunos de ellos pone
dos m15as, que ya se sabe era la primera para la aurora, y en todas, .aun en las de tempore y votivas, hay
prefaciOnes propras, donde se extracta la vida del
santo o los misterios y cosas particulares de la solemnidad. Esto claramente sabe a nuestro mozárabe. y
como por otra parte cuanto hay en este códice es del
orden romano, como se ve en el número y serie de las
oraciones, en los ritos de semana santa, en las misas
votivas, en la bendición nupcial y en otros varios
puntos; pues digo, que vista esta mezcla de mozárabe
Y romano, acaso pudiera e~te misal llamarse mixto
en el sentido en que veo usada esta palabra en el si~
g.lo XIV, cuando Calcetan yacosta, obispo de esta igleSia, le regaló entre otros libros missale mixtum et
completum ... En lo. que he dicho observarás que
respeto de estos Códrces andan unidas las ideas de
misal mixto y misal completo : como que no se creía

bastante la liturgia romana aun después del siglo XI
en que España la adoptó, sino se le añadían otras
cosas, que los obispos generalmente tuvieron por necesarias para la completa celebración de los oficios
solemnes, ó de las misas que se decían en el altar
mayor. Esto convence el misal de Urge! que he examinado, y estotro de Vigne y otros que he visto, en
los cuales el rito es romano y el orden de las preces
también y la letra del canon; mas junto con esto se
halla lo que cada obispo tuvo por conveniente añadir, no solo en el número ó colocación de las fiestas,
sino en varias partes de la misa, v. g. prefaciones,
kyries y gloria propios para cada solemnidad, tractos
y graduales, y oraciones también propias, y varias
prácticas y ceremonias y aun representaciones religiosas en las pascuas, y fiestas de la Virgen y de todos
los santos : de todo lo cual tengo mucho recogi<;lo
para cuando Dios quiera servirse de ello. Esto eran,
a lo que entiendo, los misales mixtos y completos."
••••••••
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<<Lo mismo que he dich.o de estos códices, digo de
algunos otros misales que quedan aquí de ese tiempo
y posteriores, y de dos ceremoniales de obispos, que
acaso son anteriores al siglo XI, como indica su letra .
Cuando veas los extractos y copias que de ellos he
tomado para mis legajos litúrgicos, conocerás la razón con que digo que en la substancia y en su origen
son del orden romano, aunque mezclados con lo que
nos quedaba de las costumbres mozárabes .•>
Cf., també, G. PRADO, Textos inéditos de la liturgia
mozárabe (Madrid, 1926), 186 ss., on parla de l'extremunció bo i comentant el fet d'aquest codex de Vic.
3· Cf. J. GUDIOL, <•Cataleg dels !libres manuscrits
anteriors al segle XVIII del Musen Episcopal de Vich<>,
al Butlletf de la Biblioteca de Catalunya, VII (Barcelona, I932), T ZJ ss.

r.

Cf. El Codex de Las Huelgas, I, I2 ss. i 23.
Pot servir d'exemple el Graduale deis segles
XI-XII, provinent de la Vall d'Aran i propietat avui
de Carreras Candi i C.a.
3. DREVES Analecta hymnica, XVI, n.o 404 i 415.
4· P. KEHR, Das Papsttum und der katalanische
Prinzipat, doc. VIII.
5· Cf. G. PRADO, Historia del rito mozárabe y toledano, 81 s.
~-
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6. Vegeu J. SAN CHIS SIVERA, La Di6cesis Valentina, u (Val<'mcia, 1921), I{I ss.
J. Cf. Spanische Forschungen der Gorresges., r,
130, i II, JI.
8. Cf. J. VINCKE, <<Die Errichtung des Erzbistums
Saragossa<>, a les Spaniche Forschungen, II, 114 ss.
Degut al fet que l'Església de Tarragona tenia
incorporada l'Església aragonesa, fins l'any 1318 la
metropolitana tarragonina tenia una grandaria enve-

LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII

EL CANT I LA LITÚRGIA ROMANA

que l'Aragó hagués format part de la Metropolitana de Tarragona fins a comenr;:ament del
segle XIV, el fet d'haver estat separats els reialmes de Catalunya i Aragó fins al temps <ie Berenguer IV, a mitjans del segle XII, va dur diferents correnties musical-litúrgiques en ambdós
paisos com ho prova el fet de la practica ininterrompuda de la litúrgia mossarab a 1' Aragó
fins a la segona meitat del segle XI. Des d'aquella epoca, el repertori litúrgico-musical d'Aragó fou identic al de l'Església Metropolitana de Tarragona, i els monestirs aragonesas manllevaven una bona part de llurs cants als monestirs catalans, i una altra part als monestirs de
Castella. En una altra ocasió podrem demostrar bé com el Ripoll dels segles X-XII tingué relacions litúrgico-musicals molt estretes amb el monestir de Sant Joan de la Penya. D'haver
conservat els codexs musicals d'aquest monestir i de l'altre celeberrim de Sant Victoria, la
tradició musical aragonesa seria un complement i un ajut preciós per a estudiar el passat
musical de la Catalunya dels segles x-xm.
Ultra aquests fets, que demostren prou bé, que malgrat l'haver-se admes ja des de dies el
ritu i el cant roma, a Catalunya restaren vestigis clars d'una supervivencia del ritu i música mossarab, tenim el fet de la notació neumatica catalana usada a la província tarragonina els
segles x-xr. El centre d'aquesta notació fou Ripoll, com tot seguit veurem. Aquesta notació
és només una modificació i una simplificació de la notació mossarab, i empra elements a la notació
aquitana. Les analogies que presenta amb la notació mossarab són ben paleses : entre altres,
ofrena el pes visigotic de comenc; del segle x, i el de mitjans del segle xr; encara presenta una
forma de l'apostropha i una forma de pressus que duen analogies amb la grafía del. pressus visigütic. Per a més detalls, vegeu més avall, pag. 193 ss.
La supervivencia de records mossarabs dins la litúrgia, els llibres i el cant litúrgic a
Catalunya fins ·al segle xn, Higa bé i s'adiu amb els estudis arqueologics deis t emples romanics del nostre país. A mesura que es profunditza l'estudi de l'evolució litúrgico-arqueologica
dels nostres temples, van eixint detalls interessantíssims que donen més forr;:a a tot aixo que
acabem d'exposar en la qüestió de !'entrada del cant i de la litúrgia romana a Catalunya ja
en els temps carolingis, i en la qüestió de la supervivencia d'elements mossarabs fins al
segle XII dins la litúrgia i el cant deis nostres temples.
I és molt de remarcar que l'Església aragonesa unida amb la Tarraconensis fins al
1318, i els seus monestirs benedictins que formaven una mateixa Província amb els de Catalunya, només pel sol fet d'una separació política, hagués pogut practicar tranquillament el
cant i la litúrgia mossarab fins a l'any 1071. És un punt que caldra estudiar amb els dies.
Potser sí que podrem demostrar com l'intercanvi eclcsiastic d'ambdós pa'isos va dur, que així
com a Catalunya trobem reminiscencies mossarabs adhuc segles després de la intro9,ucció de
la litúrgia romana, a I'Aragó s'haguessin introdu'it practiques romanes en plena practica
mossarab. El cüdex I4 de Roda que descrivim a la pag. I50 és molt digne de tenir-se en
compte per aquesta qüestió; la notació catalana que allí trobem és per ara la mostra que
acosta més la nostra notació catalana neumatica a la notació mossarabiga. Potser aixo és un
record que, bo i practicant-se allí encara la notació mossarabiga, hom comenr;:aria ja a usar-hi
simultaniament la notació catalana. Sigui com sigui, és una nova font de riquesa per a la
cultura musical de la Tarraconensis la practica de la litúrgia mossarab a l'Aragó conjuntament
amb la practica del cant roma a la Catalunya.

És molt significatiu, adhuc per al cas nostre, el fet de l'església del monestir de Sant
Miquel de Cuixa, el cenobi tan renomenat de la nostra Catalunya dels segles x-xr. Les obres
de reforma que en aquests moments s'estan fent allí, a compte de l'Institut de France i de
l'Institut d'Estudis Catalans, han donat per resultat el poder veure que aquell preciós temple
consagrat el 953, és totalment d'estil mossarab. Potser millor que es tracti d'una església construida amb estil vell visigod que els nostres monjos estimarien adhuc en plena florida de l'estil
mossarab.
Abans de cloure aquest capítol, cal també recordar que !'estada deis arabs a Catalunya seria font rica per a la música del nostre país. Quant als instruments musicals, i a la
mateixa música instrumental, quant al cant popular i a l'enriquiment de la dansa, és cosa
clara. Pel fet de la música religiosa mateixa, no hem d'oblidar que la relació deis alarbs
amb el nostre poble no fou pas sempre relació de guerres i de gestes armades; la relació
entre cristians i musulmans sovint fou relació comerdal, científica i artística, i adhuc relació
d'amistat i admiració. La dedicació que el bisbe Gotmar II de Girona (940-954) feia al
príncep Alhakem, fill del califa Abderrahman III, de la seva Chronica regum Francorum,
escrita el 940, i l'arca rccoberta d'argent i esmalteria, servada avui, encara, a la catedral de
Girona, damunt de la qua] es llegeix el nom del citat Alhakem, comproven bé aixo que
venim dient.

jable, i per aixo la seva importancia era molt grossa.
Així veiem, com encara a l'any 1317, a 26 de mar<;.
Vida! de Vilanova, llegat de Jaume JI davant el papa,
en donar compte al rei del nomenament de Ximenes
de Luna -- des del 1296 bisbe de Saragossa - arquebisbe de Tarragona, així li escrivia : «E podetz li

be dir [al citat de Luna] que 'l papa dix a mi, que ja
no '1 tendria per prohom, si ell se'n demostrava despagat que en tan gran honor e dignitat 1' aja mes, que
en la una de les pus honrades un esglesies del mon es>>.
(H. FINKE, Acta Aragonensia, ru (Berlín i Leipzig,
1922), 328.

39
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CAPÍTOL III

ELS CANTORS DELS SEGLES X-XIII A CATALUNYA
.
EI~apítol deis cantors, així com també el fet deis llibres de cant i el deis instruments mu1
sJ:a s a .~talunya, des del .segle IX al xrrr, resta totalment desconegut; és un cam ver e
dtex~ldoracwE entre nosaltres, 1 sois el fet d'atrevir-nos avui a encetar-lo podria semblar pgosad~a
a rev1 a.
ns trobem en un
'
1
·
'
·
tem s m .
.
pai: on es arxms son ncs a desdir, en documentació deis
cun!n ed¡e:als, ells ofr~nen matenals sempre nous i sovint insospitats; les publicacions de cots ant~cs,. en can vi, esca~s~gen molt entre nosaltres; encara, d'entre les col·leccions de
d
·~~um:~ts d arxm, el f.et dels mns1cs, cantors, instruments de música i de llibres de cant ha estat
S~- e~atica~ent ~retent.l Per tractar-se, dones, d'una materia que abunda tan poc, adhuc en
es a, tres pa¡sos d Europa, hem pensat de recollir d'una vegada tot el que fins ara ens ha vingut
a ma en aquest punt. No cal dir com la feina ha estat feixuga· a manca de
bl'
·
ha 1 t f
·
•
pu 1cacwns, ens
d ca gu ~ re~erca dtrecta en els .recull!' ~e documents publicats i en altres reculls plens de
ocutme:ts arxm que han restat hns ara medits. Una vegada fets els tals estudis de recerca
=~~ ~o em b:n compensats de tant de treball, al sol pensament que les notes que avui presenteU:
e.c orl servtran, temps a venir, per a esclarir d'una vegada el fet musical d'aquella Catal~nya
me d teva.
t t d' En trac~ar aquesta qüestió deis cantors a la província eclesiastica tarragonina advertim
0
1
. una que
e moment sois podem oferir noms de cantors i llibres de cant que trobem en les
;scnptur~s cont~mp~rimies i en les actes de consagracions d'esglésies. Oue la Catalunv; dels
e~p~.v~ ls ;ou ~a nca en cultura musical i religiosa, ens ho prava aquell;·dita del celeb;e Idalcan, Is e e Vtc, amb aquella biblioteca rica que ell deixava en morir el go8 0 0 · ho
~~~e!les para~les ad~irables que ell deia en el seu discurs del Concili de Barcelona 9d~' go6 p~~:~'l
a I;Igt~t-~ a~ arquebtsbe de Narbona, en demanar que s'eximís l'església de Vic de pagar el tribu~
a e ~r .ona, entr~ altres coses, deia : <<attendat et consideret vestra reverenda aternitas
cler~umt pnscfisl temponbus .. tota J:iispa~ia ~tq~e Gotia sacris insisteret eruditionibus, vernaret
bT 'la bq~e u geret ecclesus Chnsto dtcahs, m ter reliquas ipsa quoque Ausonensis ecclesia no2
~ lS la e atur..:»· Ho proven la fundació o repoblació de tants temples i monestirs immedtatament despres de la reconquesta i la riquesa de llibres litúrgics que apuntem al capítol v.
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Per avui ens haurem d'acontentar, dones, a citar noms de músics i llibres de cant. Les
actes de consagracions d' esglésies ca talanes ens són ben a vares a recordar-nos altres detalls
sobre a.quelles solemnitats litúrgico-musicals. Elles, s'acontenten a remarcar simplement, i de
tant en tant, per exemple, << ... iocunde celebritatis landibus perpulcre solutis>> per la festa grossa
de la consagració de la Catedral de Vic en temps del bisbe Oliva, el 1038, feta per l'arquebisbe
Guifredus, de Narbona, i amb assistencia de tan bells cantaires vinguts de Ripoll i d'altres bandes
per a refon;ar els de la Seu vigatana i potser dirigits tots pel monjo Oliva.
Els mateixos Concilis són també forc;a avars a adduir notes curioses per al fet musical
de Catalunya. Espigolant c;a i lla, hi trobarem sois notes indirectes sobre la música d'aquells
segles xr-xm. Així, el Concili d'Elna del 1027, presidit pel bisbe Oliva de Vic, excomunica els
qui s'ajuntin amb els excomunicats per beure, menjar, parlar, etc., sense una raó especial, i afegeix : <<Et si, quod Deus avertat, in hac perfidia obierint, corpora illorum cum psalmis, hymnis·,
vel spiritualibus canticis non ducantur ad sepulturam>>. 1 Aixo suposa, per tant, que als enterraments dcls fidels, la clerecía no es limitava, com en temps posteriors, a cantar salms, sinó que
hi afegia himnes i altres cants espirituals. Com a disposicions dels Concilis catalans que fan referencia a la música citem de passada el Concili de Lleida, del 1229, que prohibía 4ue els clergues
no alternessin amb els joglars, mimos i histrions. 2 Les Constitucions Sinodals de la Seu d'Urgell
del 1276, copien exactament el canon transcrit suara del Concili de Lleida. En les altres del 1286,
trobem que moltes esglésies d'aquella diocesi no s'avenien amb les usances litúrgiques ni amb
la unitat de I'ofici amb les de llur església central, la Catedral d'Urgell; les Constituciom: Sinodals
mánaven, per tant, que els clergues s'avinguessin en tot amb les consuetuds Jitúrgiques de l'església urgellitana. 3 La consueta del monestir de Sant Cugat, escrita de ma del monjo Pere Ferrer
els anys rzrg-1222, dóna detalls preciosos sobre el cant dins les cerimonies del culte en els temples
deis monestirs de benedictins; elles ens serviran per a l'estudi de la música a Ripoll. La consueta de Girona, escrita el 1360, posa també detalls bonics sobre el cant a les catedrals catalanP.s,
i suposa que les tals consuetuds vénen ja de segles anteriors. Així, tenim que a continuació del
proleg escriu : <<Hic continentur qualiter divinum officium decantetur. Sed quía predecessores
nostri hanc formam et modum cantandi ad Dei et Sanctorum laudem instituerunt et nohis clericis Deo servientibus prebuerunt, affirmantes hec Deo placere et angelis, ita dicentes, psalmodia.m non multum protrahamus sed rotunde, una et viva voce cantemus, principium et finem
versus simul inchoemus, et simul finiamus, punctum autem nullus teneat, sed ipsum cito dimittat,
post finem versus pausam bonam faciamus, nullus ante alios incipere vel nimis currere presumat,
aut post alius nimis tardare, vel per se punctum longum tenere, sed quod omnes simul Deo et
non populo cantemus, et simul pausemus, semper nni alios auscultando, quia cum consciencia
bona non cum voce clamosa laudandus est Deus ... >>. 4

ef

,
I. Cal recordar que Documents migevals per a
~ estudt d~ la cultura catalana, 1-n (Barcelona, 1go8
1 1922). d Antoni RUBIÓ r LLUCH, és la primera obra
que . es va preoc~par d'aquest punt a casa nostra.
Rub16 v_a proporcwnar a F. PEDRELL els documents
per escr.mre 1 estudi •Joan 1, compositor de música
a Estudts Universitaris Catalans, nr (rgog), 21 ss., r::
produ¡t després en francés al Riemann-Festschrijt,

del rg.og. Donat, pero, que els tals documents són
poster!ors al segle xrn, de moment no ens presta
matenals per al cas nostre. Recordem, també, de
passa~a, que els documents que VAN DEN STRAETEN
v.a . editar de 1'Arxiu de la Corona d 'Aragó a Les mustcuns néérland?.ts en Espagne els conegué gracies a
A. BARBIERI, que els havia rebut de P. de BoFARULL
2.
PASQUAL, V, 235; TEJADA, lii, 54·
.

t.

L'ofici deis cantors peninsulars

Els cantors cclesiastics al segle v rebien el nom de lectors. 5 El Concili I de Toledo vt•rs
l'any 400 ja els anomena, i de segur que existien abans. El Concili de Braga del 572, al
canon 45. ordenava : <<non liceat in pulpitu psallere aut legere, nisi qui a presbytero lectores
TEJADA, !JI, 83.
<< ... Clerici .... joculatnribus mimis et histrionibus non indendant ... >> TEJADA, III, 333·
3· VILLANUEVA, XI, apendix darrer, 283 SS.
4· Espa1ia sagrada, XLV, 2.¡5.
I.

2.

Bibliot~a

de Catalunya

W AGNER Einführung in die greg. M elodien 13
El Concili de Laodicea del 48!, can. XVI ja
manava : <<Non licet praeter canonicos psalrnistas, qui
pulpitum ascendunt et in codice legunt, aliurn quemlibet in ecclesia psallere». {MIGNE, P. L., 84, 131 i s.).
5·

20 SS.

6
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si~t ordinatü>, que més tard recorda sant Isidor en 1
. . .
. .
aci apunta coses molt . t
e seu De ecclestastzcts Offtcts II cap. rz·
defectes cabdals del!' lect~~sere:~~: ts sobr~ les con~icions del bon lector . al hora 'retreu el~
Cantorum que tenia com a cappda sutlars d apqu~lis ches. Encara parla aHí mateix de la Schola
, . .
van er un nnceps canturum.
.
L ofici de cantor eclesiastic fou corre ut d d ·
mscripció de Martola (Portugal) d 1 5
g 1 d~s e molt antrc a la nostra península. Una
mort als trenta-sis anvs.l Una Ía ~da ::~b~~r a un Andreas F~mulus Dei Princeps cantorum,
mort el 86z a l'ed"t. d l
t p
.
a a Comares, va dedicada al prevere Samuel cantor
•
.,
es se enta-vmt anys2 L l't, ·
.. , .
'
•
cantors que serien clergu"s a Sant I 'd
1 d la I u~gia VIsigotlca parla sovint d'un cor de
<listi canunt ut e 't t d~ .
~~ or par_ a es salmistes <<a psalmis canendi vocatü> i escriu·
XCI en a compunctwnem
d· ·
,
·
centor : <<Cantor autem voc t
.
ammos au IentJ_um)>. Tambe parla del cantor ; del prae.
a ur, qu¡a vocem modulatur m cantu H · d
·
m arte musica, sicut ea docti homin
.
.
·
u¡us uo genera dicuntur
centor, qui vocem praemitt¡'t .
tes Latme dicere potuerunt, praecentor, et succ¿ntor. Praem can u· succen tor a u tem (lu 1· b
Concentor autem dicitur
·,
' ·.
• ·1 su sequen ter canendo respondet.
qma consonat; qu¡ autem non conson t
. .
.
Encara, en el segon 1Iibre d 1 Of .
., .
a , nec concmit nec concent·.Jr ent.)>4
afegeix el següent· <<Ex hoc veets . ICIS eEcles1as_tJcs, recorda els salmistes de I'Antic Testament, i
·
en more ccles1a sumpsit ex
¡
t · d'
·
cantibus ad effectum De'
t
d'
.
.
emp um nu nen I psalmistas, quorum
geix <<Psalmistam aute~I ~en es au Ientmm exntentur.)) Com a condicions del s'almista eximento dulcedinis animas in:it;~caeude~tarte prVaeclaru_m il~ustremque esse oportet, ita ut oblecta1 orum. ox emm e¡us non asp
1
¡ d'
sed canora erit, suavis, liquida at ue acuta hab
era_, ve rauca, ve 1ssonans;
gruentem non quae tra .
1 q
' , ens sonum, . et melod1am sanctae religioni condulatione,demonstret ne~Ica exc a~at arte, sed quae Christianam simplicitatem et in ipsa mo'
quae musico gestu vel theatrali art
d ¡ t
d
magis audientibus faciab>s
e re 0 ea , se quae compunctionem
El mateix sant Isidor en la seva carta L d f d
·
mistam pertinet officium ca~end' d'
b
~ _eu e re us, bisbe de Cordova, deia : <<Ad psalquidquid pertinet ad cantand· I, 'ti~ere s enedictwnes, psalmos, laudes, sacrificii responsaría et
1 pen Iam,)>
'
El salmista, dones, deis temps visi Otics
· ·
, .
temples· i en el segl x
g
' era propiament el cantor class1c deis nostres
•
e IV era conegut com a xantre a 1
11
· ¡ d
·
les catedrals catalanes. El sal . t h. , . '
.
a c_ape a re¡a e Catalunya-Aragó i a
de cantar les parts solistes de ~Is a_ Is~a~IC t'~r_I~ taÉnmateix el cantor solista que tindria cura
del 675 ja es preocupa va d
a missa 1 e ofiCI. 's per aixo que el Concili XI de Toledo
de mal~ltia o d' b , . f e nomenar ~n segon solista que substituís el primer en els caso~
a senna or<;osa · <mb 1 tempo ·
. .
.
~~~ ve 1 1oc¡ Sive den copia suffragratur habeat
semper quisquis ille canens . D .
(P. L., 84, 464 s.)
eo atque sacnhcans post se vicini solaminis adjutorem.)>
Moltes disposicions de C
T ·
·
.
ha de guardar dins l'església ~nci 1~-~ tescnptors ecle~Iastics expliquen el gros paper que el cantor
que, donades les poques co~es enue I~een ~armes adrent~., ~imi~a:lt.-~os a Catalunya, recordem
crets sobre el paper que ju
. q1
m servat de la hturg1a VIsigotJca, no tenim detalls contionum de Tarragona ¡·a dg~nen ets cantors en els nostres temples; si bé el citat Libellus Oraeixa en reveure el gros pap
h' ·
.
.
alternat amb eJs del poble 1· 1
er que I ¡ugana el cant deis cantors
.
e erena en 1es processons i altre
t
1
b ··
mnes. Més cap enra trobem
1 "d d
.
.
s ac es, a es tres asrhques tarrago" •
que e Cv ex e ]a catedra] de y·1
o
encara posa J'ofici de cantor i s' .'
b , . .. c, n. cxm, entre les ordenacions
'
ave am e1 canon del Concilr de Cartago de fina]s del segle rv. 7
n.oi.JO~ÜBNER, Inscriptiones Hisp.
2

Christ., Suppl.

(G.), El Canto Mozdrabe, p. r6.
3·
Ltber Ordmum, col. 1 IJ, 122 , 452 , etc.
4· P. L, 81, 292.
5· AGU!RRE, Collectio max;ma
C onct·¡ iorum (Ro•
mae, 1 753), III, p. 455, MtGNE, P. L. 8J, 792 .
'

ROJO

(C.) i

PRADO

6. MIGNE, P. L., 83. 8957· . Després de parlar deis acoltts, exorcistes, lcctors 1 oshans, parla del salmista : «!'salmista, id est
cantor, potest ~bsque scientia episcop1 sola jussione
presbyten ofünum suscipere cantandi, dicpnte sibi
presbytero : V1de quod ore cantas corde credas ut
quod corde credis operibus pro bes. •) (P. L., s , 20
4
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El Pontificale de Girona del segle XIV admet també que l'elecció de cantor o salmista pot fer-se
<<sola jussione episcopi; et si episcopus hoc faciat priusquam, antequam clericum tondeat, benefaciat)>.1 No és aquest el lloc adient per a recordar el fet de l'Schola Can torum celebérrima
de Roma, ni del fet d'altres Scholae Cantorum peninsulars de !'epoca visigótica i mossarab. Cal
advertir, pero, que des del segle XIV, a casa nostra, ja es perd Ja memoria de l'ofici especial de
cantor, i els !libres Iitúrgics ja no parlen més de l'adaptació especial per a cantor dins l'església. Mn. Gudiol afirma que a les nostres catedrals, el canee de precentor - en el sentit de
cap del cor canonical - es traba des que s'organitzaren les canoniques.
Abans d'exposar el resultat de la nostra enquesta sobre el fet deis cantors, volem remarcar
bé que ja des de temps antics, almenys en els nostres monestirs, la veu deis infants alternava
amb la deis monjas; aixo mateix passava en aJguns deis monestirs de Fran<;a i d'Alcmanya.
Quant al monestir de Ripoll, un document del segle XIII parla sovint deis nois que precedeixcn
els juniors a les processons; de moment no podem dir que cantaven aquells infants, de segur
que sovint alguns d'ells serien aspirants a ésser monjas, pero el fet de formar part de la tal
comunitat, duu com a conseqüencia que també ells prendrien part activa en el cant. 2 És més explícit el que apunta el monjo Pere Ferrer en la seva Consueta del monestir de Sant Cugat.
El citat monja (t 1231), del qual després parlarem, en descriure el cant de les matines, suposa sempre que els nens canten un responsori i entonen el verset després de l'himne. Si hom
encomanava allí als nens cantors el cant d'un responsori, cal suposar que en el cant deis salms,
de l'Ordinari de la missa i fins potser en la música a veus, la veu deis infants s'ajuntaria amb
la deis monjos.a
El dia que farem l'estudi de les consuetes servades a Catalunya, podrem presentar una
pila de detalls bonics sobre la manera com es combinaven les veus i com alternaven els cors
en els nostres temples a l'Edat mitjana. Ara que hem parlat de la Consueta de Sant Cugat,
I.
Gumor., Arqueología Litúrgica de la Provincia
Eclesiastica Tarragonina, ·v1u, 218 ss.
2. Arxiu C. A ., Ripoll, 41, f. 142 v. : «<n omnibus
processionibus que fiunt per claustrum procedit crux
cum duobus cereis, deinde infantes. In maioribus festivitatibu~ procedunt reliquie sanctorum cum duobus cereis et turibulo et incenso et cunctis ut supra
dictum est. In quinque festivitatibus anni : Pasee,
Pente., Assumptionis beate Marie, Natalis Domini,
Ypapanti Domini, abbas vadit ultimus cum duobus
servitoribus et cruce et duobus cereis. In aliis festivitatibus, vadit primus capa indutus. Cum redeunt
ad ecclesiam per porticum Galilee, iuniores intrant
primi, cruceque infantibus premissis. Cum redeunt
ad ecclesiam per claustrum, priores intrant primi infantibus premissis. In processionibus que fiunt in
festivitatibus sancti Petri et sancti Eudaldi et sancti
Raphaelis et sancti Nicholay et sancti Georgii, iuniores
vadunt primi et redeunt ad ecclesiam maiorem primi,
cruce et infantibus premissis et sacerdos capa indutus,
ultimus. In processionibus que fiunt ad altare sancti
Martini et aliorum altarium, iuniores vadunt et redeunt primi, cruce cum servitoribus et infantibus
premissis, et sacerdos ultimus capa indutus. In processionibus que fiunt ad Vesperas infra ecclesiam ve!
extra, priores vadunt primi, sacerdote capa indutus
cum servitoribus et infantibus premissis. In processionibus que fiunt ad fontes tempore pascali, priores
vadunt primi cruce cum servitoribus et sacerdote
capa indutus infantibus premissis. Cum redeunt ad
sanctum Salvatorem iuniores vadunt primi, cruce et

infantibus premissis. In processionibus que fiunt per
afflictorem, intus ve! extra, iuniores vadunt et redeunt primi, cruce et infantibus et fratre qui spargit
aquam premissis, sacerdos vero vadit ultimus si sit
alba indutus. In processionibus que fiunt in receptionibus vivorum, priores vadunt et redeunt primi et
infantes ultimi. In processionibus que fiunt in suscipiendis corporibus mortuorum, priores vadunt primi,
cruce cum servitoribus et sacerdote capa indutus,
premissis et infantes ultimi et sepultura peracta,
iuniores redeunt primi cruce et infantibus premissis.
In processionibus que fiunt in absolutione mortuorum,
priores vadunt primi, cruce et sacerdote premissis,
et infantes ultimi; cum redeunt in ecclesiam, iuniores
vadunt primi et infantibus premissiS.>)
J. Arxiu Corona d' Aragó, Sant Cugat, 46, foli 6:
<•Si autem abbas in coro non fuerit, compleat officium,
quod diximus, presbiter hebdomadarius, nisi forte fuerit
dies festus caparum; nam, tune, debet supiere presbiter maior locum et officium abbatis; finito autem
neumate ultime antifone de laudibus, dicat abas vel
presbiter capitulum in sono lectionis et R¡ corus : Deo
gratias, et duo pueri egrediantur iuxta equalitatem
formularum versus altare omnibus giratis, et facto
torno, dicant : R¡, quo dicto et torno facto, revertantur
in loco suo, et cabiscol incipiat hymnum illius diei
et cantetur alternatim per coros, et post hymnum,
dicant versum duo pueri versus altare girati, et cabiscol comandet antifonam de benedictionibus domino
al.Jl.Jati be! presbítero.» Per al cant deis nens, a Sant
Cugat, vegcu, encara, més eolia, pagines 44 i 220.
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ve a tomb el copiar el següent text, el qual aclareix quins dies, quan i com cantaven allí les
proscs o seqüencies (f. 46):
<<Quando dicunt prosam alternatim in choro. Pro consuetudine tenuimus quod in die
Natalis Domini ad missam maiorem dicimus prosam alternatim per choros, choro abbatis incipiente. hoc quidem facimus in Epiphania Domini et in die Pasche ad missam et ad vesperas
et in Ascensione Domini et in Pentecostes ad missam et ad vesperas. et in festo sancti Cucuphatis
et Omnium Sanctorum et in Dedicatione Sancti Cucuphatis. In omnibus aliis festivitatibu s,
dicimus prosam bini et bini.>>
La Consueta del monjo Ferrer, en parlar <<De officio precentoris>> apunta clarament en
que consistía l'ofici del precentor; ella s'adiu amb el que escriu el Caputbrevium del monestir
de Sa~t Vicen<; del Castell de Cardona, copiat el I3II, que donem en nota a la pag. 55.
A la citada Consueta de Sant Cugat, f. rso v., trobem el següent : <<De officio prccentoris. Ad
officium precentoris pertinet quod in psalmos in choro intonet et himnos levet, antífonas et lectiones et responsoria fratribus dicenda in tabula brevis (sic) annunciet, et si quis fallerit in aliquo,
ipse emendet, nec aliquis debet emendare in choro alicui erranti nisi ipse, excepto abbate et
priore, vel si forte alio cui iniunctum fuerit ab abbate, et si aliquis fecerit intervallum, dicto
hoc quod sibi in tabula scriptum est, ipse debet confestim surgere et dicere, et in capitulo clamare. Ipse vero in propria persona debet pueris hostendere qualiter cantent, qualiter legant,
et qualiter scribant. Ipse debet omnibus fratribus ebdomadas ordinare, ebdomada de officio
non debet tenere. Processiones ita debet moderate levare, quod omnes possint ibi cantare et
quantum debeant fratres in quolibet claustro manere, ipse dehet moderare, secundum longitudinem vel brevitatem ant;fonarum vel responsoriorum. Ipse debet evangelium de ramis palmarum et iiijor. passioncs dicere vel comandare. Consuetudines ecclesie diligenter debet addiscere, et precipue hbrum de varietate sonorum que in finem hujus libri notatum inveniet.>>

e Cabiscol tanto quiere decir como cabdillo de el coro, para levantar los cantos>>. 1 Tenim, dones,
que caput scholae sovint equivaldra al mot cabiscol deis temps vells2 i al premicer de temps posteriors, una mena de mestre de la Schola Cantorum; en altres casos, pero, la cosa no sera tan
clara, i caldra esperar que tinguem noves publicacions i estudis per a esbrinar-ne el veritable
sentit. Hom pot veure sovint que en els documents, per a expressar el mestre o director de les
escoles en sentit d'escoles clericals on s'ensenyava de gramatica, lletra, etc., es diu <<Magíster scholarum>> simplement; així ho remarca l'escriptura del n63 de la Catedral de la Seu d'Urgell. Hi
veiem com, en donar l'estatut del nombre de canonges d'aquell temple - quaranta-cinc - entre
els altres, firma <<Sig + num G. Magistri scolarum>>. 3 Altres vegades trobem el <<doctor parvu:
lorum>>; i el <<Gramaticus>>. 4 Gt'DIOL, Arqueología Litúrgica citada, VIII, 221, afirma, també,
que Caput scholae s'identifica sovint al cabiscol.
Així mateix passa amb el rÍwt primicerius. El mot primicerius, segon Du Cange, significa <<Primus cujusque ordinis>>, o bé <<Dignitas in Ecclesiis cathedralibus>> quan no va ben
especificat el nom, com passa en els casos que hom escriu <<Primicerius Scholae cantorum>>. 5
Segons el que diu Sant Isidor, el primicerius no era propiament un director del cant, sinó que
era director de tots els clergues i l'encarregat de ben dirigir els oficis menors de la basílica. 6
La litúrgia mossarab coneixia també una <<Benedictio ad consecrandum primiclericum>>. L'oració
que posa el Líber Ordinum, col. 53, per a aquesta consagració del primusclericus (dit després
primicherius, premicer), suposa tanmateix que el clergue que obtenía la tal dignitat esdevenia
el clergue primer de la comunitat : <<Christe Dei Filius, gloriosum Ecclesie caput ... da huic famulo tuo Illi, quem in clero primum in ecclesia sanctorum Pe tri et Pauli preesse volumus ... >>.
Segons Férotin, aquesta oraciÓ del Líber Ordinum, feia referencia al primusclericus de
l'església de Sant Pere i de Sant Pau, de Toledo, on fou consagrat el rei Wamba l'any
672, i on se celebraren els Concilis VIII, XII, XIII, XIV, XV i XVIII de Toledo. El Missale gallicanum vetus esmenta també el primicerius, i el suposa com l'encarregat d'instruir els

2.

El «prlmlcerlus)) 1 el «Caput scholae))

LCI. qüestió dels cantors dels segles x-xm a Catalunya, sovint presenta dificultats serioses
pel fet que moltes vegades els documents són poc explícits en la classificació deis personatges que
exercien carrecs dins les funcions del culte. Si els documents especifiquessin sempre clarament
el carrec dels personatges el nom dels quals recorden, Catalunya podría presentar al món musical
una llista interminable de cantors, que servirien molt com a base científica per a esbrinar tantes
qüe_stions c~m presenta la música medieval. Tinguem també present que pels estudis que
temm fets fms ara, els cantors, llibres de cant i instruments que avui per avui podem presentar,
es refereixen generalment al cant sagrat. Cal remarcar, també, que sovint es presenta un nom,
davant del qual hom dubta si tanmateix es tracta d'un cantor o músic, o millor d'un personatge
~ue no t_é ~es ~ veure amb aquesta qüestió. Aixo passa principalment en els mots caput scholae,
1 el pnmtcenus. En altres bandes, el caput scholae s'ha de prendre com el mestre de
l'escola catedralícia o monacal, o almenys s'ha de prendre com a dignitat eclesiastica de les catedrals, col-legiates, monestirs i altres esglésies, record dels scholastici d'altres dies, segons Du
Cange. El director de l'escola clerical on es formaven els aspirants al clergat, era designat amb
el nom de scholasticus. A Catalunya, en canvi, tal nom expressa sovint la idea de cantor, de
manera que en escriure caput scholae els vells volien dir caput scholae cantus. No hem d'ohlidar
que així es prenia també a Castella i Lleó durant el segle XIII, en temps del rei Alfons el Savi.
Així podem veure com a les Partidas del rei Savi, en parlar deis cantors, hom escriu : <<E algunas eglesias cathedrales son en que y a cabiscoles que han este mesmo officio que los ch:mtres;

I.
Vegeu Partida primera, títol 6, llei 5·
2. El P. VILLANUEVA prema ja el nom caputscolae
com a sinonim de cabiscol, en el seu Viage, VI, 47,
i en altres bandes. Josep BALAR!, Orígenes históricos
de Cataluña (Barcelona, 1899), 581, cita un tal Pontius
caput scole del ror6 que el 1019 es diu Pontio levita
et caput scole, i BALAR! el pren com a mestre de !'escola clerical.
3· VII.LANUEVA, Viage, XI, app. XVI, 207 s.
4· BALAR!, l. c., cita un «Poncius cognomento Bonus filius clericus et judex doctorque parvulorum>>, del
rozo, de la seu barcelonina; encara recorda el <<Raímundo presbítero nostre sedis scolam regens>>, com del
1046 i el <<Sigefredus levita subdictus gramaticus•>, també
de Barcelona, un <<Suniefredus gramatici>> !lel 1016, etc.
Fl Sigefredus, potser sigui aquell que, el 1019, surt al
Cartoral de Sant Cngat i es titula <<Poeta•>. Al Líber
A ntiquitatum de la se u de Barcelona es traba sovint
el <•Sig+num Renaudi gramatici•> (Lib. III, f. ror, doc.
265). així firma el 29 de novembre del r rog; el juny
del nro. firma <<+Renaldi, gramatici, magistri Barchinone~ (Lib. rn, f . 119, doc. 285); el ro setembre del
r rr r, firma <<Renaldi gramatici, Barchinonensis doclorin (Lib . II, f. 34, doc. g8. Cf. MAs, Notes historiques,
x, doc. 1236, 1240 i 1248). - E l 1100, 7 desembre,
apareix el <<Sig+num Aimerici gramatici>> (Lib. rn,
f. 130, doc. 535; d. MAS, l. c., x. doc. II77) que surt
també el 6 d e maig del uo8 (Lib. II , f. 77, doc . 222 ;
cf. MAs, l. c .. x, doc. 1228). El 17 d'abril del 1149 surt
el <<Sig+num Guilelmi gmmatici (Lib. I, f. 93, doc. 223;
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cf. MAS, l. c., XI, doc. 1648), que sortia ja el 3 de maig
del 1146 (Lib., III, f. 134, doc. 344; cf. MAS, l. C., XI,
doc. 16oo). - El r 2 de maig del r 154 trobem allí mateix el. <<Sig + num Bartolomei gramatici» (Lib. I!, f. 68,
doc. 196; cf. MAS, l. c., XI, doc . 1715). Al mateix Libet'
Antiquitatum, Lib. I, f. 144, doc. 374. trobem el «Poncius <<doctor parvulorum•> recordat per Balari. (Cf. MAs,
doc. 397).
5· P. F . KEHR, Regesla Pontificum Romanorttm,
a la Italia Pontificia, r (Berlín, 1906), 14 ss., sobre el
mot primicerius en el scntit de <<primus~; 17 ss., <<primicerius scholae cantorum>>, en el sentit de premicer
dels cantors.
6. <<Ad primicerium pertinent acolythi, et exorcistae, psalmistae, atque lectores, signum quoque
dandum pro officio clericorum, pro vitae henestate,
et officium meditandi, et peragendi solicitudo. Lectiones, benedictiones, psalmum, laudes, offertorium,
et responsaría quis clericorum dicere debeat; ardo
quoque et modus psallendi in charo pro solemnitate
et tempore; ordinatio pro luminariis deportandis; si
quid etiam necessarium pro reparatione basilicarum,
quae sunt in urbe, ipse denunciat sacerdoti; epístolas
episcopi pro diebus jejuniorum parochitanis per ostiarios ipse dirigit ..... Quando autem primicerius absens est, ea, quae praedicta sunt, ille exsequitur, qui
ei aut loco est proximus, aut eruditione in his expediendis intentus•>. (P. ·L ., 83, 896). Comes veu, les
obligacions del premicer antic, en part, s'avenien amb
les del precentor descrite..~ perla Consueta de St. Cugat.
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catecúmens. (P. L., 72, 348.) El Concili de Merida (Emeritensis), celebrat l'any 666, canon 10,
manava que tot bisbe tingués assenyalat a la seva província un arxiprevere, un arxidiaca i un
<<primiclerum>>, i al canon 14 hom suposa que el premicer distribui:a una part de les almoines
del temple als sots-diaques i clerecía menor. (Migne, P. L., 84, 619 ss.). Sera per totes aquestes coses que Garcia Villada suposa que el Primiclero era una <<especie de decano o deán .>>l
A la nostra península hom coneix diferents premicers del segle vn; així, per exemple, al
Concili VIII de Toledo, del 653, ja firma. un Siculus primicherius (P . L., 84, 429); al Concili XV,
també de Toledo, firma <Nincentius primiclerus subscripsi>> (P. L ., 84, 526). Sant Isidor, en una
lletra dirigida a sant Brauli de Saragossa, li deia <<Quaternionem regularium per Maurentionem
primicerium direximus>>. (P. L ., 83, 898.)
Pel que acabem d'apuntar, ja es compren, dones, que en el segle VII el mot primicerius
propiament no significava pas un cantor; com ja hem dit, l'ofici de cantor s'expressava amb el
mot salmista. En canvi, en els documents catalans dels segles x-xrrr que citarem a continuació,
p3.,;sa sovint que <<primicerius>> equival a cabiscol, premicer o cantor. I aixo es ven que seria
corrent a la Península en temps antics. Ho proven palesament la dita de les Partidas del susdit rei Alfons el Savi : <<E aun otras Egresias hay en que ha Primicerios, que han ese mesmo
oficio que los chantres, et Primicerius en latín tanto quiere decir, como primero en el coro : et
en comenzar los cantos et para mandar et ordenar a los otros como canten et anden honestamente en las procesiones>>. 2 Cal no oblidar que el Cerimonial de Vic posa una benedictio ad ordinandum primicherium; aquesta oració va anexa allliurament de la ferula .3 A l'Església romana,
segons Ignocenci III, el premicer devia de ben cuidar del cant, i per aixo era conegut com el
<<qui cantoribus est praelatus>>. 4 El cabiscol d'Elna, segons les ordenacions del -segle XIV d'aquell
temple, <<devia tenir casa suficient en los limits de la glesa (sic) en la qual los infants puesquen
cantar e apendre de cant pla e tenir libres de cant e banchs en que los infants aprenguen e
lit sufficient per dormir los infants qui s lavaran a les matines ... >>.s
La insignia del director del cor des de temps vells fou la ferula, que més tard, entre
nosaltres, se'n digné bordó; la ferula servía al ca.biscol per posar bon ordre als nens cantors
i escolans. No cal recordar que el cor de nois cantors que trobem format almenys de quatre
a les catedrals catalanes ja a comen<;ament del s. xrv, va succeir al cor format pels escolans
de la Canonica en caure en desuetud la vida en comú. 6
Ben a posta hem deixat d'apuntar els noms que arriben classificats coma magíster, donat
que no sempre es ven clar quina mena de mestratge tindria. 7
Malgrat que els noms que anem a donar siguin de temps posteriors, pot orientar-nos,
quant a la significació d'algun d'ells, el recordar com estava constituida la capella papal de Roma
en temps de Sergi I (687-701). La Schola cantomm, que residía al palau de Latran, estava formada per infants dirigits per quatre paraphonistae o directors de cant, tots quatre sots-diaques;
el primer duia el títol de primicerius o magíster, o primus; el segon, que substitui:a el primer,
es deia secundiccrius; tertius el t ercer, i quartus el quart. Hom donava encara el nom de paraphonista als infants més habils que cantaven la part solista de l'Alleluia, dirigits per un dels
quatre diaques. El primer era el director de l'ensenyament i del cant; damunt d'ell es trobava
encara l' archicantor. Existía, a més, 1' archiparaphonista, l'ofici del qual no apa.reix clar. 8
r.

2.
3·

Historia Eclesiástica de España, II 1. I85 s.
Vegeu Partida primera, títol 6, llei 5·
Cf. Vic, Catedral, Codex cv, f. 31 v.; GumoL,

Arqueología litúrgica citada, VIII, 222.
4 · MrGNE, P . L., 2I7, 775 5· Biblioteca Perpinya, cod. 79, f. 20. Citat per
GUDJOL, l. c., VIII, 222.
6. GuoroL, l. c ., 223 ss., fa un estudi sobre la
ferula i els bordons.

7- Cf., per exemple, l'ordinació canonical de Lleida
rlel 1172, on es ven <<Sig+num magistri Guidonis»,
i el <<Sig+num magistri Raina\di>>. VILLANUEVA, XV,
ap. XLVIIJ, 300. J. MAs, Notes hisloriqu"s del Bisbat rie Barcelona, IX, x, XI i XII, on dóna les firmes
deis Lióri Anliquilatum.
8. Vegeu A. GASTOUÉ, Les Origines du Chant
Romain, Io6. P. \VAGNER, Ein/ührung 1, p.
214 SS.
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Els cantors deis segles X- XI als monestirs i catedrals

(caput scholae, paraphonista, primicerius, cantor, coripauta)

CANTOR, PRIMICER!US, CORIPAUTA I PARAPHONISTA. - - Del segle X, fins ara sols hem
trobat un tal <<Riculfus levita et caput sco!e sancti Petri>> del 996 de la seu de Vic. 1 Al segle XI
trohem una vegada el mot cantor en un document de Vic de l'any I04C), on com a testimonis reunits al cor d'aquella seu, firmen : <<Ermengaudus caputscole, Guibertus Gramaticus,
Oliva sacer qui et Cantor, Adabertus archidiaconus etiam et prepositus, Enriquus Levita monachus et judex ... >>. 2 Ja és ben curiós que a Vic hi hagi un clergue cantor de nom Oliva, els anys
que el nostre monjo Oliva cxcrcia el seu mestratge al monestir de Ripoll. El fet que ací es
presentin en un mateix document els mots caputscole i cantor, no contradiu en res el significat
de caput scholae com a cantor; sovint trobem documents que pro\'en que una mateixa Catedral
tenicn simultaniament dos encarregats del cant, per exemple; d'altra banda, no hi ha dificultat
a admetre, en el cas nostre, que el caputscole fos el mestre encarregat del ca.nt, i que el cantor
fos ~implement un deis diferents xantres o ca.ntors dtl cor. El mot primicerius (primicherius, etc.)
surt diverses vegades. Així, en la consagració de l'església de Ripoll del 1032, 3 en una concordia
del 1059 entre Bcrnat, bisbe d'Urgell, i Arnaldus de Caboez, sobre la Vall de Sant Joan, per
cons~ll i intervenció d'Arnaldus, comte de Pallars i altres; 4 també en una donació de Sanxa, comtessa d'Urgell, a l'església d'Ager el 1066, 5 en la consagració d'una església de la diocesi de
Vic del 1087,6 i en una donació de Bernat, comte de Besalú, al monestir de Ripoll de l':my
I095 -' El mot coripauta surt també a la citada consagració de l'església de Ripoll del 1032. 8
Així mateix es troba diverses vegades el mot paraphonista en el sentit de cantor. 9 El <<Bercngarius paraphonista>>, que firma en r1 testament de Guillem, bisbe de Vic, l'any 1073, 10 és potser
el mateix <<Berengarius paraphonista>> de Vic que firma en un altre document del 108o,U i segurament el mateix <<Berengarius paraphonista hic adsunt sua scripta>>, que firma en un altre document
del 1099; 12 el IIOO firma en el testament sagramental de H.icard <<sacrista Ausonensis>>13 i en la
recepció <<Tedmari levitae in canonicum ecdesiae Ausonensis>> del 1ogr; 14 encara el trobem en un
altre document del II05. 15
EL CAPUT scHOLAE. -- Snrt encara més sovint. A la dotació canonica de la Catedral de Girona l'any 1031, entre els donadors, trobem : <<Pontius levita et caput scolae dono atquc concedo
ipsum alodium de Pugo alto cum fines et terminos ... >>.l 6 Aquest Poncius <<Levita et caput scholae
Sanctae Mariae Sedis Gerundae», féu testament l'any ro64; allí llega un Antiphonarium i altres
r.

PASQUAL, I, 2I4. F. MoNSALVATJE, Noticias

históriws, XI, 4I6.
2. PASQUAL, I, I8I SS.
3· <<Hoc primicerius confirmat nomine Petrus».
Ultra la 1\-farca Hispanica, 1050 ss., cf. PASQUAL, III,
I9, que copia altra vcrsió més completa de la tal consagració d'un pergamí original que veié a Montserrat.
4· <<W. diachonus et primicherius Urgellcnsis
EcclesiC.>) PASQUAL, X, 561'
5· Firma <•Guillermus, primicerius qui et judex.;
VILLANUEVA, IX, ap. XXI, :l69 SS .
6. <<Hoc primicerius confirmat nomine Petrus.•
PASQUAL , III, 40.
7· <•Hoc prunicherius [ = primicetius] coniirmat nomine PetruS.>> .U arca Hispanica, col. r 196 s.
8. Entre els firmants, <•Gauhbertus coripaula>>. PAsQUAL, III, I9-

g. Sobre la signiíicació rlel paraphonista, vegeu
P. \\' AGNER, <<Über die Anfange des mehrstimmigen
Gesanges» a la Zeitschrift /ür Musikwisscnschaft, 9Jahrg. I926-27, 2 ss., i les contrarepliques de 1\:athi
ME VER Í J. HANDSCHIX a la mateixa revista, pp. 123
i s. i I36 i ss .; també A. GASTOUÉ, a la Reuue de
1lft1sicologia Fran~aise . xn (I928), 61 i ss.
Io. PAsQuAL, 1, 85.
1 l. PASQUAL, I, I89.
I 2. PASQUAL, VIII, 820, i X, 249I3 - Aquest RicARD, <•dimissit Sancto P e tro senioti
suos duos libros optimos in quibus sunt Expositiones
Marchi, Mathei et Luchae et unum Collectaneum -•.
VILLANUEVA, VI, ap. VI, 2.)1 SS.
f4· VILLANUEVA, VI, ap. VIl, 253 SS .
15. VILLANUEVA, VI, ap. XLIII, 333 S.
I6. VILLANUEVA, XII, ap. XXXI, 3I7 .

LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII
llibres litúrgics, com veurem més enlla. És, dones, una prova ben clara que el mot caput scholae
equival a un home que sabia de cant. Un tal <•Gaucebertus sacer qui et caput scolae>> firma
en el ~estament d'Eribaldus, vescomte d'Urgell, el 1040, el qual deixava un anell per a cada un
1
deis btsbes de Catalnnya. Un <<Remundus levita et caput scole>> firma a l'acta <<dedicationis
ecclesiae S. Vincentii monasterii Cardonensis>> del 1040 2; el <<Poncius levita et Caput scole atque
judex>>, signa també a l'acta <<electionis et consecrationis Arnaldi>>, abat del monestir de Sant Feliu
3
de Guíxols del 1052 ; el sacerdot Raymundus de Vic, en el seu testament sagramental del
5 ,
10 7
entre altres llegats, diu, <<caeteris quoque presbiteris, Olibae videlicet Capiti scole, Eldemaro
atque Erallo, singulos nummos concessih. 4 És aquell Oliva que suara havíem trobat allí com
a cantor, i ara surt com a caput scholae. El caput scholae es troba encara entre els signants
del testament de Guillem Guifredi, canonge de la Catedral de Girona del ro6ss; així mateix surt
el <<caput scolarum>> en el testament d'un canonge de Vic del 1o6o6, i en el testament de Guillem, bisbe de Vic del 1073, citat suara 7 ; en el testament sagramental de Bernat que fa diferents
llegats a les cases de religiosos del comtat de Besalú l'any 1095, firma <<Bernardus caput scole
8
et iudex>> ; l'any noo, fa testament a Vic, el Guilabertus capitiscolarum, en el qual posa
com a marmessor un <<Berengarius caput scole>>.9
Hem de prendre també com a cantor, el mot choraule que surt en el Col).cili d'Elna o
Tulujes (Rosselló), presidit pel bisbe Oliva de Vic, de l'any 1027.10
ELS CANTORS DE BARCELONA AL SEGLE XI. - Al Líber A ntiquitatum de la catedral
de Barcelona, on es donen molts detalls que fan referencia a la vida cultural del nostre
país. En aquest llibre on es copien una infinitat de documents dels segles x-xm, hem trobat
semp.re només el mot caput scholae que pugui fer referencia al cantor; el mot primicherius
no ht abunda pas; el mot musicus i el psalmistane hi surten només una vegada. Així, tenim
el <6ig + num Ato pbr. qui et caput scole>>, hi surt des del roos fins al 1020 almenys;ll el 3 de
man; del 1018 trobem el <<Sig + num Poncius, levita, qui et caput scole>>, que surt diferents anys,
i no sabem
si és el mateix que més tard, l'any 1060, firma també <<Sig .¡.. num Poncius caput
2
scole>>.l Un tal <<Ricardus, capud scole>>, firma en la fundació <<ad hospitalitatem pauperum>>, el 13
13
de julio! del 1024; el <<Petrus, levita et caput scole>> de la mateixa catedral, firma vers el 10 ;14
41
des del ~064 fins al ro79, trobem un tal <<Guilelmus, levite, qui et capud scole>>,15 que potser sigui
el matetx que firma en anys següents fins al no6; 16 el 1067, 22 maig, com a testimoni d'una
venda, signa <<Sig + num Guilaberti, levite, qui et caput scole.>>17 El Líber Antitiquitatum presenta
documents en els quals firmen dos noms com a <<caput scholae>> en un mateix document; així,
en una donació de cases que féu el bisbe i capítol de Barcelona a Ermengol Ramon i família
el 5 de maig del 1082 trobem <<S+ Olive, capitiscole>> en quart lloc, i <<S.¡.. Berengarii, subdiachoni
qui et caput scole>> en sise lloc; 18 el mateix passa en una altra donació del 3 d'agost del 109r, on
firmen <6 + Berengarii, levite, qui et caput scole>> i <<S+ Guilelmi, levite qui et caput scole>> i el
I.
VILLANUEVA, X, ap. XXXIV, 326 SS.
2. VILLANUEVA, VIII, ap. XXXIV, 291 SS.
J. VILLANUEVA, XV, ap. I, 209 SS.
4· PASQUAL, I, 86.
5· <<Johannes levita et caputscolae Sanctae Mariae
Sedis.J) VILLANUEVA, XII, ap. XXIX, 307.
6. «Guilelmus Xixeles clericus atque canonicus Sedis
Sancti Petri timens diem mortis extremum, Romam
iturus Deu duce ..... ordino de rebus meis ..... constituo distributores et elemosinarios rerum mearum ...
Bernardum caput scolarum ... >> PASQUAL 1, 85.
7· PAsguAL, I, 8 5 .
. 8. MoNSALVATJE, Noticias históricas, XI, doc . 373;
Íirma també en la donació del comte Berna! de Besalú .a

Sta. Maria de Ripoll del ro96.(MONSALVATGE, doc. 374).
9· PASQUAL, I, 149·
IO. << ... una cum ... .. et Ellemano sacriscrinio et
choraule>> que TEJADA, Colección de Concilios, III,
82 ss., tradueix com a <<sacrista y chantre>>.
II . MAs, Notes historiques, vol. rx, doc . 233 ss.
12. MAs, X, doc. no.
IJ. MAS, IX, doc. 422.
14. MAS, IX, doc . 535·
15. MAS, X, doc. 796, 829, 830, 842, 889, 893, 903,
915, 9I6, 9I8, 923, 940, 980, 1057, etc.
I6. MAS, X, doc. I057, 1067, I071, II04, I2II.
17. MAs, x, doc. 842.
18. MAs, x, doc. IOIJ.
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2 de gener del 1093.1 Pcl context semhla que aquests personatges pertany~n a la m~teixa
catedral; d'ésser així, potscr voldria significar aixo, que un era el mestre de l escala capitular,
i l'altre el <<caput scholae cantus>>. És també ben significatiu que en u~a venda de ~err~s ~
l'arraval de Barcelona del 8 de febrer del IOJ2, feta pel bisbe i capltol a Donuct Mtr 1
descendencia, trobem ' <6 + Rcimundi Bernardi, primicherii>> i el <6 + Guilelmi, levite,
qui et capud scole>>;2 el mateix passa en un testament sagramental del .12 de nove~br~
del 1094. on trobem <<S+ Bernardus, judex et capud scole ... S+ Petn, pbr. et Pnmtcherii•>.a Encara cal anotar bé, que en una donació d'un casal amb el cortal correspone~t, feta
pel bisbe i clergues de la seu de Barcelona a Pons Geribert, levita i capitular de la mate1xa seu
el 23 d'octubre del 1092, firmen <6 + Guilelmi, levite, qui et caput se ole>> en tercer lloc, . <6 ,+
Petri, sacerdotis et primicherii» en nove, i <<S+ Berengarii, levite,. qui et caput se ole>> en qumze,:
personatges que trobem firm.ant també el 12 de gener del 10945 1. el 19 d~ no.vembre del 109~.
El citat Berengarius firma encara el no1, i ja en els anys mtermed1s ftrma. com ~ levita
<<qui et caput scole>>.7 Al mateix Liber Antiquitatum trobem el <<S+ Ardenchus, levite, qm ~t capud scole>> el 7 d'abril del 1087.s És molt de remarcar !'existencia d'un <<Joannes, psalmrstane,
Script.>>, que firma en una permuta de terres del terme d'Olerdula el 25 d'~bril del ror9, 9 qu~
potser vulgui significar <<psalmista>>; encara, el 1052, en una permut~ de terra situad~ davant de la
porta de la seu de Barcelona, feta per Teodor, abat del moneshr. de Sa~t Marh de la Insula
Gallinaria, amb assentiment deis seus monjas, a canvi d'~na casa 1 hort stt~ada al raval de ~~
ciutat, al lloc anomenat deis Archs, firma entre els monJOS <<Johannes, mustco atque monaet>>>.

4. Els cantors del segle XII
(caput scholae, paraphonista, primicerius, praecentor, cantor, succentor)

EL CAPUT scHOLAE. - Al segle xn els documents ofrenen moltes vegades el nom
caput scholae, mot que es troba sovint fins a mitjans d'aquest segle;. en can vi, surt ~ol.t
poc, a la segona meitat del segle XII. El mot paraphonista l'hem trobat eme vegades; el pnmtcerius, surt for~a; el praecentor es troba ja moltes més vegades en aques~ ,segle XII, el. cantor
i el succentor apareixen menys. El poder detallar aquests noms ens servtra amb els dws per
a donar-nos compte de l'estat de la cultura musical en el segle xn a casa nostra. En la carta
de llibertat que Arnallus, hisbe de Vic, amb consentiment d'aquell Capítol féu als ca~onges
agustins de Santa Maria de Manlevó, l'any no6, firma <<Raymundus cap[utJ s.cole>>. despres del
Berengarius paraphonistaY En el testament sagramental de <<Reymundus Gmber~t>>, del IIOJ,
clergue i canonge de la Seu de Vic, entre els marmessors es troba el nom <<Be:eng~nus caput sc?le•>, que potser s'identifica amb el <<Berengarius paraphonistm>, que fa de testtmom e~ el .m atetx
testament.l2 En la carta de Ramon Berenguer, comte de Barcelona, sobre el matnmom de la
seva filia amb el comte Bernat de Besalú, del IIOJ, després de Bernat, bisbe de ~arcelona,
firma un <•Petrus caput scolae atque judex>>; 13 a la Catedral de Vic, surt un <<Berenganus caput
scolarum clericus et canonicus Sancti Pctri>>, mort el <<31 d'octubre>> de l'any nol:l. 14
r.
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5·
6.
7·
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~caputscolae>>.l

És el Guillermus praecentor que Guillem, bisbe de Girona, nomen~ com a mar;
messor en el sen testament del rr6g,2 i que veiem encara com a praecentor de G1rona el_ I~7~·
f:s molt curiós el fet que al darrer ten; del segle xu trobem el mot caput sc~olae co~ a smomm
de paraphonista i de p1·aecentor. El cartoral del monestir de Sant Sa~ur~1 de Taverno~es que
·veié el P. Pasqual, a la segona mcitat del segle xvm, guardat al ~emman d_e La Sen d_Drgell,
l'any ns6 firma un tal <<Raimundus monachus>>, que segurament es el mate1x q~e el d1a. r de
desembre del rr 73 firma després de l'abat i el sacrista, <<Sig + num Raymund1 _parafomstae>>.
Aquest Raymundus firma també com a <<capud scole>>, i després de Guillermus abat 1 Raymundus
prior, el II75; a setze dies del mes de gener del n76 tr_obem el <<Sig~num. R. capu~sco_le>> en
el mateix ordre, i als tres dies del mes de maig del mate1x any, despres de 1 abat pnor 1 quatre monjos, trobem així mateix el <<Sig+num R. praecentoris>> idimt~c al nostre Ray:nundus que
el rr8 firma encara com a <<capud scole>>.4 Després d'aquest any, Ja no trobem mes el <<caput4
. , •
scholae>> en el que resta del segle xn. 5
EL PARAPHONISTA. - Ultra el que hem citat més amunt - potser smornm de <<C~put
scholae>> __ trobem un <<Petrus paraphonista>> a Barcelona el rrrs. 6 Un altre <<Petrus paraphoms~a>>
de Vic, firma el 1142 ; cal anotar encara que en firmar aquest Petrus, altres veg~des esc:m:
<<H primicherius firmat nomine Petrus>>; tenim, dones, que en aquest cas el parafomsta eqmval
a ~remicer.7 Aixo mateix es demostra per un altre document d'Urgell del ~r6r. Es tracta de
la reforma i dels estatuts d'aquclla església. Entre els c~nong~s que es reune1xen ~er fe~-la, trobem: <<G. quoque primicherius>>, i en firmar, al final, escnu : <<S1g + num G. pa~afomstae>>. Suara
hem vist el cas d'un parafonista cl.assificat també com a <<capud scholae>> l <<praecenton>. El
Berengarius <<paraphonista>> de Vic el rro6 l'hem apuntat anteriorment. A Catalunya, ?on~s,
el mot paraphonista, en els segles XI i XII, no teni~ res a veu:e amb el cantor de pohfom~.
EL PRIMICERIUS. _ Com del segle xu hem v 1st els seguents : En un testament de V1c
9
del rr r, trobem com a testimoni <<Petrum primixerium_ ac .s~criscustodem>>, :egura.m~nt e\~~
3
teix que trohem el rr3 3 en l'ada de la dedic.ació de 1 esgles1a de Santa Mana del E~tany, 1a
hem vist com el decret d' elecció d' Arnallus Ermengaudi en bisbe de Barcelo~a, de 1 any II39.1
es trobava el <<Sig .¡.. num Petri primiclerici>> en sentit de primicerius a I'Esglés1~ de Barcelo~a·~
com també el <<Petrus paraphonista>> de Vic el II42, que altres ve~ades apare1x com a <<pnm 1cherius>>.l2 En !'acta de dedicació de l'església de Sant Jo_an de R1poll, del_ rrso. es trob~ . el
<<Sig .¡.. num Guillelmi Vicensis primicherii>>, al costat de <<Gmlelmus Gerundens1s caput. scolae>> •. a
z8 del mes de maig de l'any rrsr, en un document de Sant Vi~e~<; ~e Cardona, despre~ ~el_ pnor
i paborde firma el primicerius. 14 Hem vist també com el pnm1cenus era pre:' c~m a .smo~l~ de
parafonis;a a l'església d'Urgell del rr6r;15 encara en la donació que P~re, sagnsta del Esg_lesl~ d~
Barcelona, feia al monestir de Valldaura el mateix any, trobem el _<<S1g+ num Raymundl pnmtcherii>> de Barcelona, 16 que segurament és el mateix ct'aquell que firma en el segon testament de

A la consagració de Santa Maria de Terrassa del rno es presenta el <6ig + num Rerengarii le vitae et capitis scolae>>, 1 segurament el mateix que sur tia ja el rog6 en la consagració
de l'església de Sant Martí de Sorbed <<prope Terraciam>>. 2 Seguint l'ordre cronologic, trobem en
el judici a favor del monestir de Cuixa contra el monestir d' Aroles de l'any rrr4, després de firmar
diferents abats i el bisbe d'Elna, segueix el <6. caputscholistae Raimbaldi.>> 3 A J'acta de consagració de l'església de Sant Esteve <<apud Olotum» del rrr6, després de la firma del bisbe de Girona, de l'abat de Besalú i altres, subscriu <<Berengarius capiscolae>> (sic) 4 que un any més tard
firma en la dedicació de l'església de Sant Andreu de Socarrats a la diocesi de Girona; 5 l'any rrr8
subscriu la carta de Berenguer, abat de la Grassa, per a l'afer de la invasió del monestir
de Sant Feliu de Guíxols, i dfsprés del bisbe de Girona i de Berenguer, arxilevita de Peralada, 6
i firma encara en l'acta de consagració de l'església de Peralada del rr23. 7 En la donació de
Bernat Berenguer, vescomte de Tazone, <<ad ecclesiam Ponteliani>>, del rrzr, trohem el <<5. Reamballi caput scolae>> citat suara de la ciutat d'Elna, 8 que surt també en l'escriptura de consagració
de J'església del monestir de Sant Andreu <<Snredensis>> a la diocesi d'Elna del rrzr 9 i en la donació que el bisbe d'Elna fa a aquella canonica el rrzg. 10 En les donacions del rrzr a l'església
d'Elna fetes per Guillem, ardiaca d'aquella església, i de Guillem Udalgarius, vescomte de Castellnou, surt el <6. Raymundi capiscolae». 11 En la donació de la mesquita d'Urreira, feta pel
bisbe de Saragossa al monestir de Sant Pere de Roda del rrzr, firmen un <<Petrus caput scolae>>
¡- Villelmus [Capellanus] senior precentor>>; 12 <<Berengarius caput scole atque judex>> presencia la
declaració sacramental del vescomte Udalard feta a l'església de Sant Privat de Bas l'any rrz7P
Encara surten altres dos noms de capíscols a la consagració de l'església de Santa Maria <<de Aspirano>> a la diocesi d'Elna l'any rr3o; 14 així mateix, en les lletres d'Udegari, bisbe d'Elna, <<de institutione vitae canonicae in eclesia Aspiranensi>> del rr36, firma el citat Reambaldus i <6. Petri Ferrandi capitis scholae>>. 15 Com de Barcelona, coneixem el <<Petrus caput scolae>> que surt en testament del bisbe Arnaldus, del desembre del II42.l 6 I una prova més que el mot <<caput scholae>>,
entre nosaltres, generalment significava un cantor, la tenim en el diploma del II42 de Berenguer, bisbe de Girona, per la donació o rcstitució de l'església de <<sancti Genesii de Palatiolo>> feta al prior de Sant Tomas de Fluvia; allí veiem com entre els que insten per la causa es
trohen << ... et Berengarius abbate S. Felicis, et Gnillelmo precentore de Petra incisa>>, qui, en firmar, escriu <•GuilÍelmus Gerundensis ecclesiae caputscholae>>, 17 i el trobem també en la donació
que Berenguer, bisbe de Girona, féu al monestir de Ripoll l'any II44, 18 el qual firma encara en
l'acta de dedicació de l'església de Sant Joar:. de Ripoll del rrso. 19 . És el mateix <•Guillermus Gerundensis sedis praecentor>> que trobem en l'acta de dcdicació de l'església del monestir d'Aroles
l'any II57, 20 que en la carta de fundació del monestir de Bellpuig del rr66 torna a firmar com a
I.
VILLANUEVA, XIX, ap. I, 209.
2. oSig+ num Berengarii lebitae qui et capud
s.:olae.•> VILI.ANUEVA, XIX, ap. 11, 2IO s.
3· Mm·ca Hispanica, col. I241.
4· Marca Hispanica, col. 1244 s.
5· <<Berengarius caput scolae.» VILI.ANUEVA, XIII,
ap. XXXIII, 275·
6 . Marca Hispanica, 1251 s.
7 VILLANUEVA, XV, ap. XXX, 272 SS.
8. Marca, 1257 s.
9· <•S. Reamballo capiscolio». M arca Hispanica, col.
1259·
10. oReamba.llus caputscholae subscripsi.» Marca,
loe. cit.
Ir. Marca, 1258.
12. VILLANUEVA, XV, ap. XVIII, 245 i Marca, 1256 S.
13. MoNSALVATJE, XI, doc. 66o.

q . <•S. Azemari capitiscolae>> i <<S. Petri Lupi capitis scolae.» (Ma ·rca Hispanica, col. 1269 s.).
15. <<S. Reamballi capitis scholae•> i <•S . Petri Fer·
randi capitis scholae.» (Marca, 1280 s.) ·El segon surt
encara el I I 42 en !'acta de consagració de l'església
de Santa Maria <•de Custodia>> en la mateixa diocesi
d'Elna (Marca, 1290 s.).
16. VILLANUEVA, XVII, ap. LI, 32I SS.
17. PASQUAL, V, I6j S.
I8. Marca, 1294 s.
19. <<Guilelmus Gerundcnsis caput scole ..... Sig
num Guillermi Viccnsis primicherii.» VILLANUEVA,
Vlli, 251. El Guillem praecentor, firma també el 21
de novembre del1145. Cf. J. BoTET I Sisó, <•Cartoral de
Caries Manp, al Boletfn de 1'Academia de Eones Lle·
tres de Barcelona, IV, 1907-1908, p. 183 .
zo. Marca, 1J2I ss.
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SI

3

·'

1 . Entre els firmants •Sig+num Guillelmi caputscolae>>. VILLANUEVA, XII, ap. XXI, 255 SS.
2 . VILLANUEVA, XIII, ap . XL, 289 SS.
3 . VILLANUEVA, XIII, ap. XLIII, 293 S.
4· PASQUAL, IX, 61-85 .
.
. En dir que després del 1184 ¡a no trobem el mot
5
«caputscolae•>, no volem pas afirmar que el tal no~ no
fos ja més usat; comen casos semblants, volem d1r no·
més que en els documents consultats per nosaltres després (]'aquella elata ja no hem trobat més e~ tal nom.
6. Liber A ntiquitatum de Barcelona, 26 ¡uny 1115.
. PASQUAI., 1, 57 ss. El pare Pasqual ho enten7
gué ja així. donat que en copiar aouest ?ocum_ent,
anota al marge, «Parafonista ídem quod pnm1cenus».

8. VILLANUEVA, IX, ap . XXVIII, 294 SS.
9· PASQUAL, 1, 147 s. . . .
.
.
.
IO. En l'acta firma <<pnm1cenus Í!rmav1t noiJlme
Petrus>>. PASQUAL, x, 8I i 399·
ll.
VILI.ANUEVA, XVII, ap. XLIX, 317 SS., En el tes·
tament del bisbe Arnallus citat es parla d un Petr~s
<<capud scolae>>, que no sabem quina relació pot temr
amb el Petrus esmentat. Cf. VILLANUEVA, XVII, ap.
LI, 321 SS.
12. PASQUAL, I, 57 SS.
I3· VILLANUEVA, VIII, ap. XIX, 249 SS.
14. PASQUAL, IV, 190.
15 , VILLANUEVA, IX, ap. XXVIII, 294 SS.
16. VILLANUEVA, XX, ap. XXXIII, 249·
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LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII

ELS CANTORS DELS SEGLES X AL XIII

Dona Petronella d'Aragó, casada amb Ramon Berenguer IV el Sant, datat el II74·1 El n76
firma com de la Catedral de Vic, <6ig+num Guillermi Vicensis primicherii1>,2 que trobem també,
en un altre document firmat pel bisbe Petrus de Vic i aquells canonges el rr76. El P. Pasqual
dóna nota del testament de Castrovitulo del IIJ8, en el qual es diu parent seu l'an1uebisbe de
Tarragona, i es titula oncle del bisbe de Vic; aquest Guillem era germa d'aquell Ramon premicer de la Seu de Barcelon<~.3
EL NOM PRAECENTOR. - És una paraula que surt molt al segle XII; així en la
donació de la mP.squita d'Urreira que Petrus, bisbe de Saragossa, fa al monestir de Sant
Pere de Roda el rrzr, trobem un <<Petrus caputscolel> i un <<Willelmus capellanus, senior,
praecenton>. 4 Aquest mot <<praecenton> abunda més a mesura que avanc;a el segle XII, i com
hem remarcat abans, algunes vegades el <<praecenton> s'identifica amb el <<caput scholael>.s En
la concordia entre Artaldus, bisbe d'Elna, i Gaubertus de Avalrino, del rrss, després de les
firmes deis bisbes de Tarragona, Vic, etc., es llegeix : <<S. Petri de Malleolis precentoris, S. Bernardi praecentoris .. . Petrus praecentor scripsit hoc rogatus.116 El primer i el darrer firmen
també a !'acta de dedicació de l'església del monestir d'Aroles del IISJ, 7 i en aquesta acta es titulen <6. Petri de Malleolis praecentoris Elnensis ... Guillermus Gerundensis sedis praecentor ... l>
i el <<Petrus praecentor scripsit hoc rogatns,>; 8 és segnrament el mateix <<Petrus praecentofl) aquell
que surt encara el II59. 9 El bisbe Guillem de Girona, el rr67, rlóna l'esglési:l dP. Santa Leodrlia
al monestir de Ripoll; en les lletn~s episcopals de la tal donacíó trobem << ... Ego Goufredus Ge rundensis Ecclesiae praecentor subscribo1>, 10 que veiem també en la donació del mateix any que
Guillem de Peratallada, bisbe de Girona, fa al monestir de Ripoll, 11 al qual el citat bisbe nomena
marmessor en el seu testament del rr69, 12 i el trobem encara en un altre document del IIJz.13
És el mateix Gaufredus que firma com a praecentor de la seu de Girona els anys rr8z en !'acta
de consagració de Santa Maria de Porqueras,1 4 i els anys rr8615 i rr87.16
En la .donació que el bisbe i canonges de Saragossa feren a l'església de Roda, el IIJI,
com a regrae1ament de les relíquies rebudes del cap de sant Valeri, trobem també el <6ig + num
Sanctii praecentoris,>. 17 Recordem, tot passant, el cas d'aquell Raymundus caput scholae els
anys IIJS, rr76 i rr84, parafonista, el IIJ3, i praecentor, el rrs6, que surt en el cartoral
del monestir de Sant Sadurní de Tavernoles. 18 A la Catedral de Tarragona trobem que un tal
<<R. de Terimino, praecentor hujus Ecclesie1> morí l'any II77. 19 En la donació que <<ego Guillelmus
Jordani, Elnensis Episcopus1>, amb consentiment d'a(1uell capítol, fa <<Domino Deo et Ecclesie
Sancte Marie de Villari [Lledó] et Marciali priori illius loci ... l) de l'església ele Sant Joan d'Aibera,
als tr~s dies d~l ~es d'abril del rr8o, entre els testimonis, firmen <6ig+num Raymundi
Arnalh precentorzs, Stg + num Poncii de Narbona precentoris, Sig + num Guillermi de Villarnallo
Prec.ento~is ···. ~uni~rius scripsit hanc cart:>m in loco Valgarii precentoris jussu D. Guillermi Jordam Eptscopt m d1e et anno quo supra1>, 20 el primer deis quals era d'Elna.

Sobre el fet deis cantors a la Catedral de Tarragona, en parlem detalladament a les pagines
58 s. i 67 1. Cal citar ara la donació que Armengol, comte d'Urgell, per consell de la seva mare Dolc;a i de la seva esposa Elvira, feia al bisbe Arnallus i a la seva església d'Urgell, el dia r de maig
del rr86; allí trobem entre els firmants el <6ig + num Bernardi praecentoris Urgellensisl>. 2 Així
mateix, en la confirmació que Gombaldus, bisbe de Lleida i de Roda, feia el rr92, deis privilegis concedits als canonges de Roda, trobem que entre les firmes deis canonges de Roda firma
també <<Sig + num Poncii de Osar, precentor Barchinonensis1>. 3 I en la fundació del monestir
de canonges agustinians de l'església de Santa Maria d'Olivis a la diocesi de Girona, el II97.
firma un tal <<Arnallus, precenton 4 Així també, en el Decret d'elecció de Bernard de Villamur
per a bisbe d'Urgell, el rr99, trobem el <6ig+ num G. de Planedis praecentoris,>. 5 En un document del cartoral de Sant Cugat del Valles, sobre unes possessions d'aquest monestir al l!oc
del Venrel (Vendrcll), després de l'arquebisbe i canonges de Tarragona firma <<Raimundus Sancti
Felicis, precenton>, que de segur és el mateix que surt en el judici donat per Berenguer, arquebisbe de Tarragona, arbitre en la qüestió sostinguda per l'abat i monestir de Sant Cugat, amb
Berenguer de Lotger, sobre unes possessions al Castell d' Albinyana; ací firma <<Hec R. signo precentor carde benign01> el r8 de juny del n83. Encara en coneixem un altre, que subscriu <<Ego
R. de Sancto Laurentio, Terrachone ecctesie precentor1> de l'rr de juny del rr9r. 6
EL CANTOH. - ·- Es troba també sovint en el segle XII. La primera t-s aquell Stephanus,
cantor de Roda, que firma, el II35. en la carta d'elecció de Gaufredus com a bisbe d'aquella Seu
entre els canonges de Roda i abans deis abats de Sant Victoria i Alaon; 7 a !'acta de consagració
de Santa Maria de Solsona, del rr63, en temps del bisbe Bernat d'Urgell, trobem el <6ig+num
Willelmi cantoris1>8 que figura entre els canonges del capítol d'Urgell, quan es féu l'estatut regulant el nombre d'aquells canonges, l'any citat, 9 i trobem en altres documents amb el nom de
Guillelmus.l 0 És el mateix Guillelmus cantor que firma com a testimoni en la declaració-jurada sobre el fet del testament d' A. Caboot, mort als 28 dies del mes de febrer del rr69.U i encara firma en una donació del bisbe d'Urgell del IIJ0. 12 En la institució del canonge obrer
de la Seu d'Urgell del IIJ5, entre les firmes, trobem: <6ig+num B[ernardi] cantoris1>, 13 que el rr86
hem trobat com a praecentor d'Urgell. Com a cantor de la catedral de Barcelona, coneixem
aquell BPrnat cantor que firma de testimoni en un document del 8 de gener del rr85. 14 En
canvi, el mot succentor ha sortit fins ara sois dues vegades durant el segle XII. Cal recordar que
el II97· a la Catedral de Tarragona, es crea el carrec de succentor - o cap del segon cor - i
el primer de nomenar-se fou fet canonge per acord del 8 de julio! del II97. 15 <<Raimundus ~a
Granada, primus succentor Dertusensis1>, morí el dia 3 de marc;, potser en el segle XII. 16
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I.
<<Sig num Raymundi primicherii levita•, de
Barcelona, signat al <<III idus octobris anno xxxvn
regni Ludovici junioriS>l . (Cf. P . de BoFARULL, Los
Condes, n, 2I2.)
2. VILLANUEVA, VI, ap. VIII, 255 SS.
3· PASQUAL, VII, 9·
4· Marca, 1256 S., i VILLANUEVA, XV, ap. XVIII,
245 S.
5· . Cf., per exemple, el diploma del bisbe Berenguer
de Gtrona, amb el qua! restitueix l'església de Sant
Gines de Palatiolo al prior de Sant Tomas de Fluvia
l'any n42 que hem ja citat. (PASQUAL, v, r65).
6. Marca, 1318.
7 Marca, IJ26 s.
8
1\.f arcu, r 32 I ss.

9· Marca, col. 1327 s.
ro. Marca, I348 s.
II. VILLANUEVA, XIII, ap. XXXIX, 288 SS.
I 2. VILLANUEVA, XIII, a p. XL, 289 SS.
I3. VILLANUEVA, XIII, ap. XLIII, 293 S. Perla firma d'aquest Gaufret el I2 de mar~ del II8o, vegeu
J. BoTET r Sisó, Boletin citat, p. 243 .
I 4·
MONSALVATJE, Noticias históricas, XII, doc. 581.
15. VILLANUEVA, XIII, ap. XLV, 296 SS.
IÓ. V!!.LANUEVA, XIII, ap. XLVI, 298 S.
17. VILLANUEVA, XV, ap. LII, 307 SS.
18. PASQUAL, IX, ÓI SS.
19. Cf. Nechrologium Ecclesie Tarraconensis, servat
a la Seu de Tarragona, i una copia a PASQllAL, rr, 22.
20. PASQUAL, IX, 525.
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ELS CJ\NTOHS DE BARCELONA EN EL SEGLE XII. -- Les noticies del Liber Antiquitatum i
que volem consignar a part com les del segle XI, confirmen c;o que acabem de dir; són les
següents : en una fundació d'una llantia feta per Pere Ermengol a la catedral de Barcelona el
zr de febrer del rroz, trobem <6 + Berengarii, levite et capitiscolel>, com a nove firman t. i <6 +
Guilelmi, levite qui et caput scoze,>, com a catorze, ambdós noms ja coneguts; 17 el rroo, rr juny
1.
E. MoRERA, Tarragona Cristiana, I (Tarragona, r898), 590, no dóna cosa nova sobre el precentor i el succentor d'aquell temple.
2. PASQUAL, X, 557 S.
3· PASQUAL, VIII, 748.
4· VILLANUEVA, XIII, ap. XLVIII, 305 SS.
5· VILLANUEVA, XI, ap . XX, 2I4 S.
6. MAs, Notes historiques, vi, doc. 985, 993 i 1029.
7· PASQUAL, VIII, 742, i VILLANUEVA, XV, ap.
LXXVI, 372 S.
8. VILLANUEVA, IX, ap. IX, 228 SS.
9· VILLANUEVA, XI, ap. XVI, 207 S. Es aCÍ qu J tro-

+

bem el Sig num G. Magistri scolarum en sentit segurament d'escoles de gramatica i de lletra, com hem
anotat a la pagina 45·
IO. PASQUAL, X, 529 SS.
I l. PASQUAL, X, 548 S.
12. Ibidem, 554·
13. VILLANUEVA, IX, ap. XXIX, 298 SS.
14. J. MAs, Cartoral de Sant Cugat, m, 56.
15. VILLANUEVA, XIX, I72. Vegeu, també, pagina 58 s. d'aquesta obra.
!6. PASQUAL, VIII, I 35·
'7· MAs, Notes historiques, vol. x, doc. II87.
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ELS CANTORS DE/,-5 SEGLES X AL XIII

en una donació a la canonj a de Barcelona, apareix el <6 + Berengarii, levite et capud se ole>)
i el <<5 +Pe tri, pbri., et primicherii>), que trobem l' any següent, 1 i que trobem encara el
III4 i n28 conjuntament. 2 En una donació del 20 de novembre del IIII, trobem alhora <.S+
Berengarii, levite et capitis scole, ... S+ Renalli gramatici, Barchinonensis doctoris ... S+ Guilelmi, levite et caput se ole ... S+ Pe tri, pbri. et primicherii>). 3 El «S+ Guilelmi levite q ui et
caput scole, script.>) surt encara el no7 i IIIJ; 4 el «S+ Berengarii, levite et capitis scole>) surt així
mateix el IIIO, IIII, III4 i II28.5
El premicer que surtia rarament al segle XI, en el segle següent es troba ja més sovint.
El 9 de febrer i 28 d'abril del no7 apareix el <<S+ Petri pbri et primicherii>), que potser és el
mateix que havíem ja trobat el !092. 6 En el testament sagramental d'Alamany Huch, atorgat
el 26 de maig del IIII, nomena almoiner el Petrus paraphonista; aquest, en firmar, escriu simplement <6 + Petri, pbri, et primicherii>); 7 segons aquest document, dones, al a catedral de Barcelona
aquells dies, el mot paraphonista equivaldría a premicer. Un premicer de nom Pere, de segur
diferent del citat, es troba en els documents del Liber Antiquitatum esmentat des del II2I fins
al II53;8 el 30 de juny del II44 signa així : <<S+ Petri de Pedros, primicherius firmavit nomine
Petrus>). 9 Des del II55, 13 de maig, fins al 8 de j uliol del II77, surt sovint el <<S+ Raimundi
primicherii>), que altres vegades diu <<Primicherii levite>); 10 des del 22 de julio! del II77 fins a l'any
n88, trobem el <6 + Bernardi primicherii>); 11 des del 17 gener del II95 fins al 1205, a pareix sovint el <.S+ Berengarii Barchinonensis primicherii>). 12 El mot praecentor, en can vi, a Barcelona,
no el trobem fins al 22 de novembre del n92; així, en un docpment firmat pel bisbe i capítol de
Barcelona, es presenta <<Poncius de Osor, precentor Barchinonensis, fecit hoc signum))P Malgrat
l'ésser rar aquest mot entre els personatges de la seu de Barcelona, el Liber Antiquitatum recorda
el <6 + Bernardi praecenton:s>) d'Urgell en una venda del Mas de Badalona propietat dels canonges
de la Seu d'Urgell el r6 d'agost del IIJ7. 14 És xocant el mot cantige que trobem en un empenyorament del 5 de man; del no6, on firma <6ig + num Arnalli Geriberti, cantige>).Js En una
restitució i definició d'una masia situada a la parroquia de Sant Julia de Palou feta per Guilleuma i Ramon, fill seu, a la canonja de Barcelona, el 7 d'octubre del 1142, trobem <<S+ Raimundi, foculatoris>).1 6

<<Hace primicherius firmavit nomine Petrus.>) 1 El mot primicerius el proporciona també
l'acta de fundació del monestir de monges de Sant Vicenc; de Jonqueres a la diocesi de Barcelona del 1214, en la qual firma <6. Raymundi de Rosanis Barchinonensis primicherÍÚ). 2
EL NOM PRAECENTOR. - Com insinuavem suara, aquest mot abunda al segle XIII. Cal
recordar que en l'ordinació que féu el bisbe Johannes Sabinensis, llegat apostolic, el 1229, sobre
el nombre de canonges de la Seu barcelonina, en descriure's l'ordre dels capitulars, s'assenyala
que el cantor es coHoqui <<juxta archidiaconum>), i que el succentor, <<juxta sacristam>). Ací mateix. en parlar del praecentor, s'estableix : <<Praecentor provideat et disponat ut in tabula pro
septimanis et solemnitatibus describantur officia singulorum, et septimanas de missa, epístola,
et evangelio presbytcris et tam personis quam canonicis non presbyteris secundum suos ordines
assignet ... >). 3 Sobre les obligacions que tenia el praecentor, és més explícit encara el que mana
el Caputbrevium, escrit, el I3II, per al monestir de Cardona, el qual dóna Hum clara sobre l'ofici del praecentor aquells dies. 4 El primer praecentor que trobem com del segle XIII, és del
21 de desembre de l'any 1204, i es refereix a les monges del monestir del Císter de Sant Hilari,
prop de Lleida, més tard anexionat a les monges de Tamarit de Llitera. Allí trobem el <6ig + num
magistri Petri de Maloboscho precentoris Ecclesie Illerdensis>), que firma al document de la fundació; entre les monges trobem el <<Sig + num Romane cantoris ... >). 5 En les preces que l'Església
de Tarragona fa al papa lnnocensi 111, per a la confirmació de l'elecció de Sparagus en arquebisbe d'aquella diocesi el rzq, trobem el <.Sig + num Guillelmi precentoris Tarraconensis>). 6 Així
mateix, el necrologi de Tarragona anota la mort del <<Guilelmus de Yvorra precentor hujus
Ecclesie>) per !'octubre del IZIS. 7 En un document firmat als 23 dies del mes de marc; del I220
per l'abat i els monjos del monestir de Sant Sadurní de Tavernoles, sotscriu: <.Sig+num Johannis de Artís, precentoris ScL Saturnini>). 8 El necrologi tarragoní apunta la mort de <<G. de Episcopali precentor hujus Ecclesie>), !'octubre del I2JI. 9 En la constitució que Berenguer d'Eril, bisbe
de Lleida, i el seu capítol feren sobre el r.ombre de canonges d'aquella església l'any 1232, entre
els signants trobem també <<Sig+num Bernardi de ~aclusa praecentoris Illerdensis>) i <<Ego P.
succentor et canonicus llerdensis subscribo et hoc sig + num pon O>), 10 que trobem el 1236 subscrivint ambdós la cada d'elecció de Pere de Albalato per bisbe de Lleida.U Com de la Catedral
de Girona, el 1234, firma <<Petrus de Caciano Gcrundensis precenton 12 Als 28 dies del mes
d'agost del 1248, Arnaldus de Cherazquio, preccntor d'Urgell, subscriu el permís que el bisbe
i capítol d'Urgell donen a Geraldo de Coscó perque puguin construir i edificar un monestir de

5. Els cantoTs del segle XIII
(paraphonista, primicerius, praecentor, cantor, succentor)

EL PARAPHONISTA. - En el segle XIII, ja no trobem el mot caput scholae; en canvi trobem
tres vegades el parafonista i dues el primicerius. En aquest temp<;, el mot que abunda més és el
praecentor; en canvi, el cantor i el succentor no abunden tant. Quant al parafonista, el 1202,
surt l'Ermengaudus parafonista de la Catedral de Vic com a testimoni de l'elecció del bisbe de
17
Vic; un tal Petrus, paraphonista, monjo de Montserrat, el trobem l'any 1223, el dia 24 de
juny, quan l'abat i comunitat de Montserrat prometen al bisbe de Vic fer cremar una llantia.1s
En una escriptura del segle XIII es llegeix <<Bernardus paraphonista hic adsunt sua srripta>) i
l.
MAS, X, doc. 1172, II77 Í II84.
2. MAS, X, doc. 1271 i 1373·
3, MAS, X, doc. 1253 i 1260.
4· MAS, X, doc. 1223 i 1297.
5· MAs, X, doc. 1242, 1279, etc.
6. MAs, x, doc. 1214 i 1218.
7· MAS, X, doc . 1246.
8. MAS, X, doc . 1251, 1309, 1334, 1351, 1386; MAS,
XI, doc. 1463, 1483, 1508, etc.
9. MAS, XI, doc. I576.

ro. MAs, xr, doc . 1729, 1820, etc.
I I. MAS, XII, doc. 2024 SS.
I2. MAS, XII, doc. 2250 SS.
13. MAS, XII, doc. ':!.227.
I4. MAS, XI, doc. 2028 .
T 5·
MAS, X, doc. 1209.
16. MAS, XI, doc. 154!.
17. PASQUAL, X, 42 SS.
r8. PASQUAL, I, 312. El mateix document el copia PASQUAL a III, 5!.

I.

VILLANUEVA VII, 198. AMADOR DE LOS RÍOS,

Historia critica, II, 352 s.
2.
Marca Hispanica, 1400 s.
3· Marca, L¡I7 ss.
4· Cal recordar que el monestir de Sant Vicen<;
del Castell de Cardona era habitat per canonges de
sant Agustí; llur primer abat fou "'illiemus, els anys
I02I-I04I. El Caputbrevium citat, que PASQUAL copia
en el vol. IV, 469 ss. Joan SERRA I VILARÓ el publica sencer, amb una introducció llatina, als Estudis Universitaris Calalans, VIII (I9I4), 3 ss. Copiem
del P. PASQUAL, f. 412, <•De Precentore, quid habeat
facere. Precentor vero debet ordinare et assignare
cantores ad invitatorium tam canonicos quam alios
clericos per ordinem et assignare lectiones tam Dom.
Abbati quam a!iis et assignare ebdomadarium, Diachonum, Subdiachonum et Lectorem. mense et completorii, et de his omnibus debet ordinare tabulam singulis diebus sabbatinis de mane. Item debet in festis
dup!icibus ordinare cantores ad officium. Item debet
in tonare psalmos singulis die bus ad omnes horas. et re-
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gere corum in legendo et cantando. spaciose et punctatim et vitare murmura et tumultus. et omnis turbacionis materiam ab Ecclesia et omnes inhonestates a
dicto coro et debet etiam ordinare processionem et breviter totum officiurn in Ecclesia. Est tamen consuetudo,in dicta Ecclesia quod quicumque legit lectionem,
cantet Responsorium sequentis lectionis excepto tamen
quod Dominus Abbas semper c.antat sextum responsorium vel Prior in absencia Abbatis... Item debet
procurare anniversaria et solvere caritates pro eis juxta ordinationem et quantitatem cujusque anniversarii.»
5· PASQUAL, X, 485 SS.
6. VILLANUEVA, XIX, ap. IX, 224 SS .
7· <<Octubre XXII. F. X. Eodem die, anno mccxv
obiit Guilelmus de Yvorra. precentor hujus Ecclesie.•
PASQUAL, II, 39·
8. PASQUAL, IX, 327 S.
9 · PASQUAL, II, 42.
TO. VILLANUEVA, XVI, ap. XV, 261 SS.
II. VILLANUEVA, XVI, ap . XXX, 294 SS.
I~.
VU.. LANUEVA, XIII, a.p. LII, JI] S,
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religioses de S~nt A~ustí a S~nta Maria de Taula~els, al Castell de Gra (Guisona),I i en el
decret que el brsbe d Urgell feu a favor del monestir de Bellpuig de l'Ordre deis Premostratense~ l'any 12~8, subsc~iu <<Si~+ num Pe tri de Anaugia precentoris>> d'Urgell. 2 També, com de
Grrona, conerxem la frrma d aquell <<Ego E. de Cerviano, Gerundensis precentor, subscribm> en
u~ document del ,1255. 3 En la componenda que es féu entre el bisbe de Vic ¡ els monjos de
~rpoll en temps d Alexandre IV, <<Datum Anagnie 12. Kalend. Februarii>>, any sise del seu Ponbfrcat -:- per tant el 1260 - ·, firma per Vic <<Berenguer de Pulchrovisu precenton>,4 que trobem
com ~ srgnant de la con~ordia entre ~l monestir de Sant Joan de les Abadesses i l'església de Vic, a
12 dres del ~es de mar~ del 1262.
Segons d citat necrologi de Tarragona, el 12 d'octubre del
1264 va monr A. de Frguerola, precentor d'aquella església.&
Cal ~eteni~ el fet que en algunes catedrals catalanes d'aquell temps es trobessin dos precent_ors <<pnmus I secundus>>.7 Segons el conegut necrologi tarragoní, el 20 d'octubre del 1278 va
monr G. Colrat, precentor d'aquell temple. 8 Així mateix, el 6 del mes d'abril del 1290, firmen
un do~ument el~ ca~onges d'Urgell, i entre ells es troba : <<Ego Guillermus Isarni, precentor Urgellensrs, subscnbo,>. El P. Pasqual copia un necrologi de Solsona amb dades que arriben al
1031 .com a més. antig~es; per ell veiem com a 6 de febrer del 1298 morí a Solsona Berenguer
de Vrlarona, ardraca d Urgell, precentor de Barcelona i canonge de Solsona.Io
EL CANTOR I EL SUCCENTOR. -El cantor surt només dues vegades. Hem vist més amunt
ja aquella monja del Císter de Sant Hilari, cantatriu, del 1204. En una donació del convent
de. Sant Sadurní . de Tave~noles, ~atada a 25 de maig de l'any 1210, un monjo firma:
<<S1g + ?um Jo~anms de Artes cantons>>11 . De segur que és el mateix personatge que aquell que
hem vrst que firma va en el mateix monestir <<Sig+ num Johannis de Artis precentoris>>, ai 2 3 d'abril
del 1220. Aquest document demostra, dones, que praecentor, al seglc xm, equivalía al mot
cantor. Al costat del pracentor, i també com a nom separat, trobem algunes vegades el succentor al segle XIII; principalment el necrologi tarragoní anota aquest mot. Així, als 14 dies
del mes de novembre del 1214, anota la mort de <<Boncompar, succentor hujus Ecclesie>>.rz
Suara hem vist aquell <<P. Ilerdensis canonicus et succentor>> d'aquella catedral, que firmava al
costat de Bernat C,:aclusa (o Zaclusa) el 1232 i 1236. El 6 de mar~ del 1241 morí G. Gatellus,
succ~?tor de. Tarragona, segons el citat necrologi, 13 i al r8 d'agost del 1246 <<obiit Berengarius
Sanen canomcus et succentor hujus Ecclesie,>, s'entén de Tarragona_I4 En !'acta de fundació del
monestir de frares predicadors de Tarragona, l'any 1258, ·firma <<Ego Geraldus de Selma, succer:tor Tarraconensi~, subscribo>>. 15 i al 16 de julio! del 1267, muria també a aquella ciutat <<Ferranus áe Gat~llo, d1~conus Tarraconensis et succentor hujus Fcclesie,>.J6 Com pot veure's, en
els temps antrcs mar no surt el mot <<magíster cantus,>.
~L:S CM~TORS DE B~RCELONA AL SEGLE XIII. - En el Líber Antiquitatum surten els praecentor, prumchenus, cantor r succentor a la catedral de Barcelona. En la dotalia feta per Bernat
Coll, pre:er~ del temple citat, per edificar un altar de santa Eulalia i sant Llorenc;, firma <<+ hoc
precmtons s1g + num gerit omnibus horis P.'> el 19 de juny del 1209;17 en un establiment d'alous
I.
PASQUAL, x. 547'2. VILLANUEVA, XI, ap. XXII, 217 SS.
J. VILLANUEVA, XIII, ap. LIV, J20 SS.
4· PASQUAL, XI, 46; també PASQUAL, I, 389.
5· PASQUAL, IX, 4I8 SS.
6. PASQUAL, II, 41.
7· Vegeu pag. 57 ss.
8. PASQUAL, II, 42.
9· PASQUAL, VIII, J6I s.
ro. «VIII. Idus Februarii. Anno Domini M.cc.xc.
VIII. venerabilis et discretus vir Berengarius de Vila-

rone Archidiacon . Urgellensis. Precentor Barchinonen .
et canonic: Vicens. ac Frater et Canonicns hujus Ecclesta. obnt Celsone, et ibídem in cimiterio sepultus
fut...• PASQUAL, VII, 3J·
I I. PASQUAL, IX, ¡o.
I 2. PASQUAL, II, 44·
J J.
PASQUAL, II, 19.
14. PASQUAL, II, J6.
Ij. VILLANUEVA, XIX, ~p. XLIII, JI I S.
16. PASQUAL, II, 35·
I 7· MAs, Notes kistoriques, XII, doc. 2435. 24J7. etc.
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fet per Berenguer, bisbe de Barcelona, i capítol, del r.r juny del 1212, trobem el <<Sig + num Raímundi de Rosanis, Barchinone primicherii,>, 1 que signa almenys fins al 1226; 2 és de remarcar, que
en la donació de diferents propietats feta per Berenguer, bisbe de Barcelona, i el seu capítol
catedral, al citat Ramon de Rosanes, en un mateix document se li diu precentor i primicherius,
malgrat que ell, en firmar, es tituli sempre <<primicherius,>. 3 En la institució perpetual de tres
pobres a la canonja de la seu de Barcelona, feta per <<Magíster Martinus>>, rector de l'altar del
Sant Sepulcre, del r.r de marc; del 1227, trobem el <<Sig + num Ferrarii de Lauro, Barchinonensis
primicherii,>; 4 en la dotació del monestir de Sant Vicenc; de Junqueres, feta per Garsenda, comtessa i vescomtessa de Bearn, i senyora de Monteada i de Castellví el 13 de mar~ del 1233, apareix el <<Sicr + num Raimundi de Turrilli~, Barchinonensis precentoris'> 6 A Barcelona existien també ja al s~gle xm, dos precentors i un succentor; ho demostra el document de la fundació del
monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, l'any 1237, en temps de l'abadessa Berenguela de Cervera; allí firmen, entre al tres : <<Sig + num Arnaldi, precentoris Barchinone ... Sig + num
Raimundi de Turrillis, precentoris Barchinone ... Sig + num Berengarii de Campo Scintillarum Barchinone succenton:s, qui hanc crucem manu propria posui et nomen meum scribi feci ... ,>. En el
mateix document, entre les firmes de les monges, surt el <6ig + num Francisce cantricis,>, que
subscriu després de l'abadessa, priora i sagristana. 6 En una permuta i definició de terres del
19 de setembre de l'any 1238, trobem també <<Sig + num Berengarii de Campo Scintillarum, Barchinonensis succentoris'> i el <<Sig .¡.num [Guilelmi] Durfortis, Barchinonensis primicherii,>, que firma
encara el 1249.7 En la donació de la rectoría de Parets al monestir susdit de Valldonzella, de
l'any 1291, després de la firma del dega, trobem <<Ego Raimundus de N'ogera, precentor Barchinone, subscrib0l>. 8
UN CANTOR DE POBLET I ALTRE DE LLEIDA.- Fins ara no coneixem gaires detalls sobre la
música al monestir de Poblet; val la pena d'apuntar el nom d'un cantor d'aquell monestir que
firmava en el testament del jurisconsult de Lleida, Guillem· Botet; aquest ordenava que es venguessin els seus llibres, i del preu que en pervingués, se'n compressin o se'n fessin escriure
d'alt.res de caracter religiós, a utilitat del monestir de Poblet. En tal ocasió, trobem el <<Sig +
num fratris Guillelmi de Camporels, cantoris Populeti'> als 28 d'abril del 1231. 9
De la catedral de Lleida coneixíem fins ara un tal P. Muniz organista d'aquella seu
l'any 1279 i del qual parlem a la pag. 85. Per una butlla del papa Honori III (1:16~1227),
datada al palau de Lateran <<IX. kalendas Novembris Pontificatus nostri anno pnmDl>, per
tant, del 1216, coneixem el nom del mestre Arnald, Cantor, al temple de Lleida. Es tracta
d'una butlla que Honori III dirigía als monjos de la Cartoixa de Scala Dei, als priors de
sant Ruf [de Tortosa?] i <<magistro Arnaldo Cantori IlerdensÜ>, en la qual els exposa que el
rei Pere d'Aragó havia promes a l'abat i monjos de Nostra Dona d'Escarp (Lleida), de
l'Ordre del Císter, construir-los i dotar-los un monestir per a cent monjos, i els havia ja assenyalat les propietats adients; endemig, havia mort el susdit rei, i els monjos, del Císter
no havien pogut veure realitzada la promesa de llur rei. El pontífex demanava, d~ncs, als
citats monjos d'Scala Dei, als priors de sant Ruf i al susdit Arnald, canto~ de Llerd~, que
volguessin intercedir en nom seu a favor deis monjos blancs d'Escarp. Arxo vol drr que
I.
MAs, XII, doc . 2521.
2. MAs, Boletín de !'Academia de Eones Lletres de
Barcelona, I, 1901, p. J ro. Es tracta de la donació
de l'església de Santa Maria de Valldonzella que féu
Berenguer de Palou, bisbe de Barcelona, a la religió
del Císter, l'any 1226; MAs, Notes historiques, vol. XII,
anys corresponents.
3· MAs, Notes historiques, vol. XII, doc. 2548 .
4· MAS, XII, doc. 2749.
5· MAs, xn, doc. 262J.

Biblioteca de Catalunya

6. MAs, Boletin de !'Academia de Eones Lletres de
Barcelona, 1, p. JIO ss.
7· MAs, Notes historiques, XII, doc. 26JO i 2641.
En aquest darrer document, del 1249, firmen també
<<Sig+num Berengarii de Petra, Barchinonensis succentoris>l i <<Ego G. cabiscol, Barchinonensis canonicus*.
8. MAS, Boletín citat, I, p. J12 S.
9. F. VALLS TABERNER, <<Documents de Cultura
del regnat de Jaume I en l'Arxiu de Pobleb, als Estudis Uniuersitari>. Catalans, IV, 1910, p. 476 ss.
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el cantor Arnaldus de Lleida seria persona ben mirada i fon;a influent a la Cort de Catalunya-Aragó.1
EL PRAECENTOR A COMEN<(AMENT DEL SEGLE XIV. - Citem eJ <<Sig + num J acobi precentoris>>
del monestir de Sant Vicen<; de Cardona, que firma en un document del 1303. 2 En altre document
del 1312, provinent del citat monestir, veiem també el <<Sig + num Bem. de Albesia precentoris>>; 3 en
un conveni de 14 de juliol del 1323, que firmen Bemardus, abat del monestir de Sant Vicen<;
susdit, i aquella comunitat, surt encara el <<Sig + num Pe tri de Vallo precentoris dicti monasterii>>. 4
És curiós aquell altre <<Sig + num Eliesendis de Angularia cantricis>> que firma, entre les monges
de Vallbona, en temps de l'abadessa Dona Blanca, a 13 dies del mes de maig del 1327. 5 Així
mateix, a 23 d'agost del 1335, els canonges agustinians del monestir citat de Cardona es comprometen cada un d'ells a donar una quantitat anual per a l'edificació d'aquell monestir; entre
ells trobem el <.Sig+num Bernardi Ferrari precentoris>>. 6 El necrologi de Tortosa apunta l'obit
de <<Bemardus Nominis Dei precentor>> d'aquella catedral a comen<;os del segle XIV, o potser
ja a finals del segle XIII, i a continuació apunta <<Eodem die (del 12 de maig) obiit Petrus Spuy
precentor Dertuse>> l'any 1343. 7 Així podríem seguir apuntant una infinitat de noms de cantors
i músics del segle XIV dels palaus dels reis com dels monestirs i catedrals que servarem per
una altra ocasió.
ELS CANtORS A LA CATEDRAL DE TARRAGONA. - Cal afegir encara unes notes. Segons
les notícies documentals aclarides fins ara sobre la vida canonical de la Tarragona restaurada, resulta que els canonges nigulars de Sant Ruf d'Avinyó, l'any II54. vingueren a la susdita ciutat per tal d'instituir allí el capítol catedralici. Uns anys més tard, seguint l'ordenació
del Concili III de Latran, celebrat l'any II79, el capítol va crear un benifet per a un mestre
que adoctrinés la jove clerecía i els escolans .pobres. Les escoles de la catedral ja a l'últim
ter<; del segle XII actuaven sota la cura del precentor de la Seu.
L'any II97 es va instituir allí la primera succentoria. El precentor, d'acord amb l'arquebisbe i el capítol, va cedir a l'esmentat succentor les escoles dels infants, que aquells dies rebien
el nom d' <<escales de salms i de cant>>. Així consta pel següen t documen t del Thesaurus Sta e.
Metropol. Eccle. Tarraconensis, fol. 452, servat a l'Arxiu Historie Arxidiocesa : << ... et precento1
ipsius ecclesie assignat predicto succentori et succentorie ..... totam scholam psalmorum et cantus
ville et civitatis Tarracone>>. Encara, a rr de julio! del 1248, l'arquebisbe Pere d'Albalat i el
capítol feien una altra ordinació en la qual prohibien que els capellans ensenyessin el cant i les
lletres en perjudici del succentor encarregat de l'escola de la catedral. Al segon quart del segle XIV, diferents mestres pretenien ensenyar, a Tarragona, l'art del cant. Romeu Salvany, succentor, acudía en defensa del seu dret d'ensenyament, i al 13 d'octubre del 1337, hom amones-

tava els laics, i especialment els clergues, per tal que s'abstinguessin de tenir escoles de cant
i de salms en la ciutat i suburbis sense llicencia del succentor.
El plet entre el capítol i la ciutat referent a les escoles de gramatica i d'arts, i entre
la ciutat de Tarragona i el precentor, dura anys llargs. Els consols de la ciutat acudiren a Roma,
i el sant Pare delega l'abat de Poblet que estudiés la causa. Encara, l'any 1412, Pere Oller,
vicari general de !'arquebis be Pere de Sagarriga, decreta va sentencia contra. els mestres. q~e ensenyessin contra la voluntat del canonge privilegiat. L'escola dels infants, com hem msmuat,
comprenia, dones, les primeres lletres, l'escola de salms i de cant. El primer mestre d'aquesta
escola va venir, potser, del convent de Sant Ruf d'Avinyó. La direcció d'aquesta escola fou
tot seguit confiada a un canonge, per aixo anomenat precentor. A la pag. 52 hem parlat ja
de R. de Terimino, precentor de Tarragona, mort el II77· Vers el II77, hom institui:a allí una
prebenda per a la bona direcció del cant en el cor d'aquella Seu; l'obtentor era el <<caput scholae>>

1.
«Honorius, episcopus servus servorum Dei.
Dilectis filiis Scale Dei Cartusiensis Ordinis, Terraconensis diocesis, et Sancti Rufi prioribus et magistro
Arnaldo Cantori Ilerdensi. Salutem et apostolicam
benedictionem : Dilecti filii, Abbas et Conventus de
Ascarpio, Cisterciensis Ordinis, exhibita nobis petitione, monstrarunt quod cum ciare memorie. P. Rex
Aragonum, monasterium ipsum proposuisset construere ac dotare ita quod centum monachi omni tempere
possent famulari Domino in eodem. Iamque litteras
suas pro abate ac Conventu petendis Cistercium destinasset, quía interim Rex ipse fuit ab hac luce subtractus, ipsi nequerunt possessiones habere quas ídem
Rex dicto monasterio assignarat. ldeoque, discretioni vespre, per aliqua scripta, mandamus quatenus
vocatis qui propter hoc fuerint evocandi recipiatis
probationes quas idem monachi legitime duxerint

producendas, et ea que probaveris dictum Regem
monasterio concessisse predicto, faciatis ab illo pacifice possideri. Contradictores, si q ui fuerint, ve!
rebelles, per censuram ecclesiasticam appellatione
postposita compescentes. Quod si non omnes hiis
exequendis potueritis interesse, duo vestrum, nichilominus, exequantur. Datum Lateranno IX. Kalendas
Novembris Pontificatus nostri anno primo.» (Arx. Cor.
Aragó, Butlles, 11. IV, n·.o I, Honori m. Agra!m des d'ací a Mn. F. MIQUEL, arxiver del citat arxiu, l'assenyalament que ens féu de !'existencia de la butlla apuntada).
2. PASQUAL, IV, 3I3.
3 · PASQUAL, IV, I77·
4· PASQUAL, IV, 180 S.
5· PASQUAL, VIII, 397 S.
6. PASQUAL, IV, 177·
7· PASQUAL, VIII, p. 140.

o capiscol.
.
D'entre els primers mestres coneguts citem encara Ramon, que els anys II7g-rr87 s1gnava
els documents <<Hoc Raymundus ego signo Precentor corde benigno>>; Ramon de Sant Lloren<;,
rrgo-rrg8; Guillem, 1203-1223; Gerau de Celma, 1244; Arnau de Ferigola, 1246-1251; Ramon
de Terrany, t 1288; Ramon d'Anglesola, 1291-1301; Joan de Celles, 1309, etc., etc.
L'any rrg7, l'arquebisbe Ramon de Castelltersol imtituí, d'acord amb el capítol, una altr~
canongia amb el carrec d'entonar els salms, els himnes i ~~tres. ca~tics unísons del . reperton
litúrgic. Per a millor dotar aquesta prebenda. el precentor 11 ced1a 1 escola ~e. sa:ms _1 de ca~:
amb els redits anexos. Així mateix, el capítolli encarregava la cura de la d1sctphna 1 educac10
de J'escolania canonica del cor menor. Aquest dignatari rebia el nom de succentor. D'entre
els obtentors d'aquesta succentoria, ultra els citats més amunt, recordem : A. de Ferigola,
1223-1246; Guerau de Celma, 1247-1251; Salvador Galí, 1256; Ferrer Gatell, 1262; mestre R. de
Brugueres, 1289; Guillem (escomes, 1292-1301, i Berenguer de Calders, 1312- t 1325.
El malaurat Mn. San<; Capdevila, que féu ia recerca sobre els cantors de Tarragona, troba,
encara, que el patriarca-arquebisbe Joan d'Aragó, el 30 d'abril del 1334, instituí una segona
succentoria que regís el segon cor de la Seu i suplís les absencies del primer.
És curiós de remarcar que el succentor no sempre regia personalment les escoles, donat
que ell podia contractar un mestre per a regir-les o bé les arrendava_ a. alguna persona _competen t. Citem només el cas de Berenguer de Calders que al 16 de ]Uhol del 1317 rebta de
Bernat Stur, capella comensal, una part de la major quantitat de 8o sous, que era el preu es1
tipulat per l'arrendament de les escoles durant dos anys.

..

1

1

1. Qui vulgui detalls més amples sobre les escoles de cant i llurs mestres de la Catedral de Tarragona, vegeu SAN<; CAPDEVILA, «Les antigues institu-

cions escolars de la Tarragona restaurada», als Estu·
dis Uni versitaris Catalans, XII, 1 (1927), 68 ss., del
qua! extraiem aquestes notes.

ELS TEORICS 1 ELS MESTRES

CAPÍTOL IV

ELS TEORICS 1 ELS MESTRES CATALANS DELS SEGLES X-XIII

1.

L'Escola musical de Ripoll al segle X

A mesura que va estudiant-se el fet cultural de l'Escola de Ripoll, fundat el 888, van
sortint detalls nous els quals assenyalen la forta e1Ubranzida que els monjas d'aquell iHustre cenobi saberen donar a les ciencies físico-matematiques i eclesiastiques, a la literatura llatina, a
les arts liberals i ' llur amor als llibres dins aquella Catalunya deis segles x-xi. Hom ha pogut
constatar en l'Scriptorium de Ripoll, influencies carolíngies i visigotiques o mossarabs;l quant
a la producció literario-musical, hem pogut constatar-hi influencies deis monestirs de Moissac,
Sant Martial de Limoges i d'altres.2 En temps de l'abat Arnulf (abat el 948, bisbe de Girona
el 954, mort el 970) aquell Scriptorium prengué volada forta, com ho demostra el fet de la seva
magnífica biblioteca. La vinguda a Catalunya del monjo Gerbert d'Aurillac, més tard papa
Silvestre II, s'escau precisament en temps del citat abat.
Aquest Gerbert, natural d'Aquitania, nat després del 940, fou educat de petit al monestir d: Sant Giralt, a Aurillac, segons la frase del seu biograf i deixeble, el monja Richer, qui
ens dm que Gerbert <<Ín coenobio sancti confessoris Giraldi a puero alitus et grammatica edoctus
~st». El .967, Borrell II, arribat a l'Auvernia per casar-se amb Ledgarda, filia de Ramon Pons
1 de Garsmda, comtes d'Auvernia, visita aquell monestir.
El monjo Richer canta així la visita
d.e ~orrell. al ~itat monestir : <<Gerbe.rt era encara adolescent quan Borrell, duc de la Hispania
Cltenor, vmgue a pregar al monestir. L'abat Giréllt el rebé amb tata gentilesa, i després de
co.nver~~r ambdós una ~el~a estona, l'abat preguntava al comte : " ... an in artibus perfecti in
Hrspanns habeantur, scrscrtatur. Quod cum promptissime assereret, ei mox ab abbate persuasum est ut suorum aliquem susciperet, secumque in artibus docendum duceret." El comte hi
~onsenti~ de bon grat, i per aixo, d'acord amb els monjas, l'abat li confiava el jove Gerbert;
JUst arnbat el comte a la nostra terra en companyia del jove, "Hattoni episcopo instruendum
commisit".
.
La .histo~ia que canta Richer és per a nosaltres plena de suggerencies. El monjo
Rrcher testrmoma com la música, des de temps, no s'ensenyava a Fran<;a, i és cosa certa, si
aten.em que des d'Aurelianus de Moutier-St.-Jean o Reomé (s. IX), Fran~a no havia tingut teorics
musrcals. La pregunta de l'abat al comte Borrell <<an in artibus perfecti in Hispaniis habean. l.
J. MILLAS I VALLICROSA, Assaig d'historia de les
''dees fisiques i matematiques a la Catalunya medieval
als Estudis Universitaris Catalans. Serie monogriifica
I (Barcelona, I93I), 89 ss.
'

2. H. ANGLES, <<La Musique en Catalo~ne aux xe
et XIe siecles. L'École de Ripoll>> al volum de Gónferencies fetes a la Sorbonne el 1930, titulat La Catalo{(ne a l'époque romane, per la Fundació Cambó, 157 ss.
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tun, si a l'Espanya hi havia homes em~nents en les arts liberals, i · la resposta decidida
del comte que promptissime responia afirmant-ho, és prova clara que a la nostra terra
florien homes ülustres en les arts liberals. El monestir de Ripoll, Vic, Girona i Barcelona,
malgrat el poc temps que havia passat des de la reconquesta, tenien ja borra florida en aquest
punt. Per dissort, no resta encara ben aclarida la qiiestió dels mestres que tingué Gerbert a
Catalunya. Sabem, sí, que el comte el presenta i el confia al bisbe Ató de Vic, <<Apud quem
etiam in mathesi plurimum et efficaciter studuit», segons frase de Richer. El bisbe Ató morí
assassinat a Roma l'any 970; pero, ultra Ató, sabem que Gerbert es va relacionar amb altres
savis de la Catalunya d'aquells dies, com ho demostren palesament les seves lletres servades
fins avui. Gerbert es féu amic del conegut asceta d'aquells dies, Garí (Guarinus o Warinus) ;
el 962 abat de Sant Miquel de Cuixa, un deis homes més eminents de la Catalunya del segle x,
i a precs del qual Gerbert volia retornar a Catalunya a darreries del 984 o comen<;os del 985.
Es féu amic de Bonfill, bisbe de Girona, al qual adre<;a una lletra als primers mesos del 984.
Aquest Bonfill és el mateix Miró II, fill tercer del comte Miró de Cerdanya-Besalú; el 941,
era ja clergue, fou levita de l'Església de Girona i elegit bisbe d'aquella ciutat el 970, a la
mort d'Arnulf. El citat Miró possei:a una gran cultura llatina i heHenizant, i tenia una
forta passió per les lletres; s'havia relacionat amb la cultura musulmana i mossarab com el
seu predecessor en la seu gironina, de nom Gotmar. Gerbert es relaciona també amb Lupitus, el barceloní, al qual l'any 984 demanava un llibre sobre astronomía que Lupitus havia
tradui:t de l'arab. Lupitus és el mateix Llobet, ardiaca de Barcelona els anys 975-992. Nicolau d'Olwer remarca que al testament de Borrell II, atorgat el 24 de setembre del 992, entre
els seus marmessors per al comtat de Girona, apareixen dos noms Llobet, i copia un document del 1004, on s'addueix l'autoritat de Llobet, per altre nom anomenat Benet, «amni
sciencia literari penitus instructm>, qui era abat del monestir d' Arlés.
On, pero, Gerbert es formaría científicament, i on Gerbert es forma en la ciencia musical,
fou segurament en el mateix monestir de Ripoll. Cal recordar que Gerbert resta a Catalunya
uns tres anys, fins el 970. Aquest any fou quan Borrell, acompanyat del bisbe Ató, féu el co~
negut viatge a Roma, i prenien amb ells el jove Gerbert. El comte Borrell i el bisbe Ató presentaven el jove Gerbert al papa Joan XIII, qui, tot d'una, coneixia el talent i les ganes
d'aprendre de l'estudiant; el trobava alhora tan. instrult en les matematiques, música i astronomía,
que tot seguit se n'enamorava, del jove enginyós. Són per a nosaltres també ben significatives
les paraules del citat Richer: : «l com que la música i !'astronomía eren profundament ignorades
a Italia, el Papa feu coneixer a Otó, emperador ri'Alemanya i Itali.,., que havia arribat un jove
que coneixia perfectament la matematica i podía ensenyar-la molt bé als seus.>> Aquests mots
de Richer testimonien, també, que la música era poc coneguda a Italia aquells dies, i comprova
la manca de literatura musical científica d'aquell país, fins que arriba Guido d' Arezzo.
Tot aixo prava com Gerbert, durant els tres anys d'estudis a Catalunya, es féu mestre
també en la música, tant, que havent restat a Roma per petició del papa, al comte Borrell i Ató,
el 972, el trobem a Reims, al costat de l'ardiaca Gerannus, format en la logica. Posat ací,
Gerbert ensenyava matematiques i música. Un deis seus deixebles fou el mateix Gerannus, el
qual renunciava aviat a la música per trobar-la massa difícil, mentre que Gerbert aprenia d'ell,
profundament, la logica. 1 Gerbert va introduir també a Fran<;a l'ensenyan<;a musical junt amb
r. Per detal!s sobre la vinguda i l'estada de Gerbert a Catalunya, cal veure la «Historia de Richen,
editada a Monumenta Germanica Histonca. Scriptores,
III, 56I SS. R. BEER, Die Handschriften des Klosters
Santa Mafia de Ripoll. L. NICOLAU D'ÜLWER, <<Gerbert
(Silvestre 'II) y la cultura catalana del segle X>>, als
Estudis Universitaris Catalans, IV (19Io), 332 ss.,

MANITIUS, Geschichte der lateinische Literatur des Mittelalters II (München, I923), 729 ss.; MILLAS I VALLICROSA, l. ·c ., 96 ss., i la bibliografia que cada un deis
citats autors esmenten. Vegeu, sobre tots, NICOLAU
D'ÜLWER, a La Catalogne a l'époque romane, Ill6 ss.,
tant pe! cas Gerbert com pels monjas il·lustres i poesia
d'aquell monestir.
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el qua~rivi~m, ~egons 1~ remarca del citat Richer. L'escola de Reims, dirigida per Gerbert el
g8o, h~gue de1~ebles ülu.stres, com per exemple Robert el Piadós, rei de Fran¡;:a (c. 970I03I), 1 compositor, el hll de !'emperador alemany i el príncep reial d'Anglaterra.r Hom
coneix b~ com l:ensenyament de Gerb~rt es fundava en el De Musica, de Boeci, conegut ja
des de d1e.s a R1pol:.. Ge~ber~ va .envrar a l'abat Constantí de Sant Mermin (989-995), diferents Scoha a la mus1ca 1 antmehca de Boeci.2
Qui serien els mestres en la ciencia de la música deis quals Gerbert tant va aprendre durant
els :e~s tres anys d'e~tudi a Cata~un~a?, Per avui no podem pas respondre a: aquesta pregunta;
p:ro sr que ~odem afr~mar, cor:n msmuavem suara, que els mestres en l'art musical eren aquells
dres els materxos mon¡o: de Rrpoll. Quan Gerbert vingué a Catalunya, els nostres temples estaven ben dotats deis lhbres de cant més adients; a Catalunya. ja es cantava el cant roma i es
practica va la litúrgia de Roma, sovint plena encara de reminiscencies mossarabs i sovint alternada
encara en alguns llocs amb la mossarab; els monjos de Ripoll havien ja inventat la not<Jció neum~tica catalana .i havien composat diferents melodies típiques per a l'Ordinarium i el Proprium
Mrss~e .. En vem: Ger~ert, els monjos de Ripoll havien escrit ja alguns himnes que recordaven
els d ~n~en mossarab, I estav~n a l'aguait de la producció de tropus i seqüencies deis monestirs
del ~rgdra de Fran~~; en vemr Gerbert, els monjos de Ripoll coneixien ja la teoría musical de
Boecr _(f 526), de C~sswdor (t 5~0), d'Isi~or de Sevilla (f 636), de l'Alcuí (t 804), de l'Aurelianus de
R~ome o de Moutrer-St .-Jean 1 de Remr d'Auxerre, de la meitat del segle IX, de I'Hugbaldus de
S<Jmt-Amand (t 930 o 932), el del mateix Ot de Clugny (t 942), del qual coneixien el Tonarius.
En venir Gerbert, aquells monjos de segur ja coneixien també la practica incipient de la música
a veus, com ho demostra la copia ripollesa del tractat de la Musica enchiriadis i deis seus
Scolia que potser existiría ja allí des de dies. En estudiar el fet musical de I'escola de Ripoll, podrem donar detalls molt significatius sobre aquestes qüestions.
A Ripoll hom coneixia bé i practicava la música dins l'estudi del quadrivium. Encara
avui con~ervem el codex ?4 del fo~s. Rip.oll a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, manuscrit del segle x,
on a~ folr r6. v:, en des~nure el trzvzum 1 el quadrivium, parla així de la música : <<Quinta musica,
que tn carmtmbus ca~ttbusque consistit.>> Un altre record d'aquell ensenyament, el proporciona
el n.o 59 del fons Rrpoll, del mateix Arxiu; és un codex deis segles X-XI, amb !'Ars Prisciani.
Al f .. 2?r, en p~rlar de I:s ~et. arts liberals, escriu : <<Quinta musica que in carminibus cantibusque
consrstrt. Musrca est drscrplma que de numeris loquitur qui inveniuntur in sonis ... >> De l'escola
musical de Ripoll. deis s~gles X-XI, resta encara molt per estudiar. És veritat que la perdua
deis seus manuscnts musrcals fara sempre que l'estudi resti incomplet; per les notícies que anem
trobant,
veu c?m la cultura litúrgico-musical d'aquell monestir fou esplendent aquells dies.
El monestrr de Rrpoll fo~ per a nosaltres el que Moissac, Saint-Martial de Limoges i Metz foren
per ~a Fran¡;:~; el que Samt-Gall fou per la Sui:ssa; el que Reichenau fou per l'Alemanya. Els
m?n¡os de .Rrpoll foren els músics que ja des del comen¡;:ament del segle x anaven inventant de
mr~a en mrca la n?s~ra .notació neumatica tan plena de diastematia. Allí tinguérem el nostre
~erchenau deis te_oncs .r compositors musicals, el nostre Saint-Gall deis tropus ¡ drames Iitúrg1cs, el nostr~ .Mo1ssac 1 Saint-M~rtial deis conductus llatins i de les seqüencies.
. Com .derem suara, en vemr Gerbert a Catalunya, tan l'escola musical de Ripoll com la
de Vrc flonen . bellam.ent en la mús.ica. L'i~ventari de llibres existents a Ripoll en el 1047,
assenyala ,<Anttfhonarws XIII, Prosanos II, Mzssales XI, Imnarios x ... >>;a d'aquests llibres, de cant,
almenys la meltat, de segur que Ripoll ja els possei:a abans de la vinguda de Gerbert. Com

e:

r ·.. A. GASTOUÉ, <<Rober tle Pieux, roi de France ct
musrcren>>, a La Tribune de St.-Gervais, xxi, 1919 _
1920, 217 SS.

2. MANITius, obra esmentada, n, 739.
3· Els Libri artium de l'inventari tindrien potser
també música.

ELS TEQRICS I ELS MESTRES
veurem en el capítol VI, la catedral de Vic tenia bells antifonaris i altres llibres de cant litúrgic
ja a comen¡;:ament del segle x; arreu de Catalunya, en les catedrals, monestirs i temples humils
deis pobles de muntanya hom coneixia bé i seguien el cant deis llibres neumatics gregorians molt
abans de la vinguda de Gerbert; i el centre musical de totes les escales de cant escampades pel
nostre reialme, era, de lluny o de prop, dirigit per la gran escola de Ripoll.
A més d'aixo, la mateixa relació que els monjos de Ripoll guardaven amb els monestirs
estrangers, era per ells un alli~onament continuat que rebien de la música d'altres bandes. Ells
es relacionaven amb els monjos de Fleury (Saint-Benolt-sur-Loire), de Saint-Germain-des-Pres,
de Cluny, amb Saint-Martial i altres de Fran¡;:a i d'Italia. El monestir de Fleury era un deis
centres de polifonía més forts d'Europa ja en el segle xr. Cluny havia tingut aquell Ot, el deixeble de Remi d'Auxerre, i havia estat el celeberrim teoric musical abat d'Aurillac, després de
Fleury, i més tard, de Cluny, on moría el 942. En el cas de la música a veus, Ripoll, com
d'altres monestirs catalans, rebrien exemple bo de l'escola de Saint-Martial, tan esplendent en
aquest punt, a finals del segle XI i comen<;:ament del XII. Com ja hem dit abans, en el cas deis
tropus i seqüencies, Ripoll va relacionar-se íntimament amb els monestirs de Saint-Pierre de
Moissac i Saint-Martial de Limoges. En canvi, Ripoll no aven¡;:a gens en l'estudi i practica musical amb la seva anexió amb Saint-Victor de Marsella, des de l'any 1070. Tampoc fou cap
aven¡;: per a la música catalana, aquella invasió de benedictins proven¡;:als i italians en els monestirs catalans de la segona meitat del segle XI. 1
En estudiar aquest punt de l'Escola Musical de Ripoll, cal recordar que el monestir de
Sant Joan de la Penya del reialme d'Aragó també formava part de la Congregació benedictina
catalana. 2 Aquest monestir tingué una escola de música i un Scriptorium musical deis més illustres de la nostra península. El fragment del codex visigütic amb neumes mossarabs servat
avui a la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa, el Prosarium del segle XII, servat
a la catedral d'Osca, i potser alguns deis cantorals servats allí 3 són un bon record de la florida musical d'aquell monestir que tan íntimament es relaciona també amb el de San Millan de
la Cogolla, altre deis monestirs hispanics on la música deis segles x-xrr hi dugué vida tan
prospera.
Més amunt, p. 37, hem recordat ja que l'Església de Saragossa i les catedrals d'Osca i
Tara¡;:ona, fins al segle XIV formaren part de la Tarraconensis. Aixo vol dir, dones, que l' Hym·
narium anotat amb neumes del segle XI i altres cantorals deis segles XII-XIII, guardats avui a
la catedral d'Osca, són també una mostra de l'escola musical aragonesa, i, per tant, una mostra
del que serien els himnaris catalans deis segles x-xr.
La for¡;:a expansiva de la cultura musical de l'Escola de Ripoll fou tan important, que
aquella notació catalana inventada pels seus monjos arribava arreu dels temples de la diocesi
de Vic, Girona i Tarragona, i arribava fins a I'església de Roda, i passant els Pirineus arribava
fins a S t.-Víctor de Marsella i a la pe tita parroquia de Tech, al Sud de Fran¡;:a. El monestir
de Sant Cugat - com veurem en el capítol següent - adopta també ben aviat la tal notació
i ens n'ha servat exemples bonics. Les seqüencies, els tropus i els himnes que trobem. als
codexs neumatics d'Aragó escrits amb notació aquitana, i que tan s'adiuen amb el reperton de
Ripoll, el de Moissac i el de Saint-Martial, segurament són encara una prova de l'expansió de
l'Escola musical de Ripoll que hem descrit suara. Ripoll fou certament el nexe entre la cultura
literario-musical deis monestirs de Fran<;:a amb els restants monestirs de la nostra península.
r. Sobre la personalitat literaria de l'abat Oliva
de Ripoll, nat el 971, monjo el 1002, abat de Ripoll
el roo8, i de Cuixa el 1oii, bisbe de Vic el 1018,
mort el 1046, i per les relacions literaries i artístiques
de Ripoll amb els nostres monestirs, etc., ultra Nr-

COLAU, La Catalogne, 197 SS., i MILLAS, l. C., 219 SS.,
vegeu A. ALBAREDA, L'abat Oliva fundador de Montserrat (Montserrat, 1931).
2. A . ALBAREDA, Catalonia monastica, I, 15.
J. Cf. Huel~as, 1, 24 i 369 ss., i més aval!, p. r84 ss.
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És també cos.a sa~uda que Ripoll es relacionava també amb San Millan de la Cogolla (Rioja) i
amb Sant VIctona de Sobrarbe; d'aquest, no coneixem de moment cap manuscrit medieval
amb m~sica, pero. ~e'n conei.xen .alguns que provenen de San Millan. En el cas dels tropus, hem
trobat Ja la relac10 que tema Ripoll amb San Millan; quant a les altres formes musicals caldra
esperar dies per heure'n clarícies.
'

2.

El monjo Oliva ( t després del 1065)

Després de parlar dels cantors dels segles X-XIII, el nom dels quals coneixem fins al
present, ultra l'apuntat anteriorment, escau ací el tractar separadament d'altres músics de renome~ada bona que excelliren els citats al capítol anterior. El primer d'ells és el monja Oliva
de ~Ipol~, c~n.temporani del bisbe-abat del mateix nom. El monja Oliva matematic, poeta,
escnptor I music rus ha llegat el sen tractat teoric sobre el monocord com a instrumen tmedieval
d'~scola cíe cant que ell va hatejar amb el nom de Breviarium de musica. El codex 42 del fons
Ripoll de la. Corona d'Aragó - copiat els anys IOI8-1o46 - és un aplec dels teorics principals
de~ ~e ~oeci, del segle v, passant pel Líber enchiriadis de Musica del segle IX, i dels Scolica Enchmadzs. de Art~ M_usica. El cüdex de Ripoll copia encara el Liber Ubaldi peritissimi musici de
!farmomca Instztuhone de l'Hugbaldus de St.-Amand, a Tournai, de comen<;ament del segle x
I altres tractats més o menys fragmentaris. Tenim, dones, que el codex de Ripoll conté mostra
de les obres mestres ~e la te~ria musical que Europa conegué des del segle v fins al segon quart
del se,gl.e XI,. quan Oliva escnu el seu llibre. Tots aquests tractats van precedits pel Breviarium
de Musica crtat.l Sobre el fet de l'Escola musical del monestir ele Ripoll en parlarem detallaclam~nt u~ altre clia. Avu~ ens t~ca solament el fer sobresortir la figura excelsa d'aquest gran
Ohva, eix central de la vida musical cl'aquell cenobi iJ.lustre i de la cultura musical de la nostra
terra. La selecció d'obres teoriques contingudes en el codex esmentat és sens dubte obra del
mateix Oliva. Po~ues coses sabem de la seva vida; en el Breviarium el~ música citat, pero, dóna
ell uns detalls preciosos per a fer-nos veure una mica com era el nivell musical clins els nostres
mon~stirs el segle xr. Oliva, en escriure el seu tractat, el bateja amb el nom de Breviarium de
muszca. Aquest nom el va emprar també el monja alemany Frutolfus von Michelsberg, mort
el .no3; per tan~, posteri?r ele f?rces anys al nostre Oliva. 2 En el proleg del seu tractat, canta
Ol~v~ com en te ~n ami: _monJO, de nom Pere, que esta frisós de coneixer de prop l'art de la
mus~ca, donat ~ue Ja conerxia amplament les altres arts i ciencies. No sabem pas qui seria aquest
mon~o Pere: m tan sols sabem si seria un monja que visqué a Ripoll mateix o en altre monestr.r cat~la; en tot cas, recordem sols, de passacla, que Ripoll tingué al seu Scriptorium un
monJa emi~ent .de nom Pere. Aquell Pere esperava d'un amic que li enviés uns llibres de músic~ ~ue ell li ~av1a demanat, i _mai no arribaven. El monja Pere havia, a més, trames <muncios per
vtc~na cenobta petendorum librorum causa>>. 3 Enclemig, pero, els !libres no arribaven, i ell es
da~ta per coneix;r <<mens~ran~i monochordi regularis racionem>>, i per aixo demanava al monja
Oliva que volgues don~r-.li gmatge en la teoría musical. Replicava el monja Oliva, per a dir-li
que la tal cosa la d~scnv1a chrament Boeci <<Ín omni desciplinarum genere prudentissimo hujus
1.

VILLANUEVA, VIII, 57 SS., el qual edita els verque segueixen al Breviarium.
2.
C. VrvEr.L, Frutolfi Breviarium de musica et
Tonarius a les Sitzungsberichte 188. Band 2. Abhandlung de l'Akademie der Wissenschaften in Wien (Wien,
1919); FÉTIS, Histoire générale de la Musique, IV, I9],
parla d'un tractat anonim de música que ell-guardava a
la seva biblioteca, i era de comen.¡:ament del segle XII,

SOS

i també duia el nom Breviarium de musica. No hem
pogut saber res més del manuscrit servat per FÉTIS.
3· NICOLAU o'OLWER, La Catalogne a l'époque
romane, 209, suposa que el col·lector del ms. 42 citat
del :ons Ripoll, fou . el mateix monjo Pere; que el
monJO Gualter hauna recorregut els monestirs de
Navarra i Rioja en recerca de materials i Arnau i
Gualter haurien .copiat el codex esmentat.

artis scriptore>>. Insistint l'amic, Oliva es veia for<;at a escriure <me beneficiorum tuorum immemores videremun> i ho feia <<ex repetite memorie promptuariis>>. De tot aixo es dedueix que no
solament a RipoÚ coneixien la teoria musical i en guardaven els tractats teo:ics,. sinó que h~
havien altres monestirs catalans, de moment desconeguts, on es conreava la ciencia del cant 1
de tata música. Es despren també, per les paraules del · monja Oliva, que a Ripoll se serva ven
altres tractats de teoria musical desconeguts per nosaltres, i que Oliva els tindria ben apresas
de memoria com a mestre ben format que de ja des d'anys en seria. Oliva, dones, li escrivia
aquest resu~, a condició que <mulli alii publicandum tibi soli affe:imus>>. !-'.amic Pere seria,
pero, ben entes ja en altra mena de teoría musical, per tal com Oliva, en frmr el ~reviarium,
Ji recomanava <<si quid in ea commissum fuerit, cum plenariam facultatem cognovens>>, que ho
corregís si així ell ho creia convenient.
.
,
.
Puig i Caclafalch, en parlar del monjo Arnaldus de Ripoll- contemporant de 1 abat Ohva
i, per tant, del nostre músic - li diu <<el scolasticus, el mestre de l'escola monacal, deco.rador
de llibres, compilador de tractats de música>>. 1 No sabem si la tal hipütesi que ell !os compilador
de tractats de música es fonamenta en el fet del mannscrit de teorics citat suara 1 que nosaltres
suposem recopilat per ma del mateix monja músic i tractista Oliva. És veritat que ~1 Ms. 42
de la Corona d'Aragó, f. 6, finit ja el tractat del monja Oliva, amb ma ~'altre ~o?Ista,. hom
escriu un arbre musical ambles divisions de la música, segons consuetud de 1 Edat mrt]ana · Musica mundana, instmmentalis, humana, i a continuació, la prosopopeia següent:

Sede sedens diva. comes. abbas. presul Oliva.
Rimans cum studio quid musicet eufona dio
Me fore delegit Arnaldus vissa [missa?) peregit
Qui iussus peragit quidquid laudabile sentit
Gualterus vero de fonte regressus hibero(?)
Formis signavit numeris signata probavit».

tri
Oliva
nz
Arnalclus
tas
Gualterus

Pero aquesta trinitat dels tres homes savis de Ripoll, l'abat Oliva, el monjo Arnald~s .i el ,monjo
Gualterus, com hem vist comentada també per Nicolau, no obsta perque el gran music d aquel!
monestir, en temps de l'abat Oliva, fos el nostre monja del mateix cognom.
.
Donat que el tractat del monja Oliva l'editarem críticament en una de les .Monog:afr~s
d'aquesta coUecció, dedicades precisament a <<La música al monestir de Ripolh>, no .afegim aqm m~s
comentaris. Quant a la producció científica del monja Oliva, cal dir que .va es~n~re de mat~ma
0
tiques, de música, de taules computístiques, etc. El Ms. n. 37 de l'a~trga .Bibl:ot.eca de Ripoll
- seguint el cataleg de Ribas - contenía quasi tates les obres del mon~o Ohva, 1 cliss~rta~ame?t
desaparegué, potser per sempre més, en la crema del 1835. El P. VIllanueva que 1 hav1a vtst
i consultat a Ripoll mateix, el feia com de finals del segle XI o .comen<;ament~ ,del segle ~JI~
Gracies a ell, tenim avui idea més o menys exacta del que contema aquell prec10s manuscnt.
Donat que les obres d'Oliva contingudes en aquel! volum i en altres perd~ts, de moment ?o
veiem que cap d'ells es referís a música, no cal per avui recordar-ne ~1 co~tmgut; el lector mteressat ja ho trabara en altres publicacions. 3 Ultra els dos manuscnts crtats, cal fer esment
Arquitectura- romanica, II, 69 .
-z. Viage, VIII, 55 ss.; ibídem, 220 ss., publica el
proleg versificat de les dues cartes del monjo Oliva.
Aquestes cartes es conserven també a. París, B. N.,
1.

Biblioteca de Catalunya

lat. 7476, manuscrit que prové també de Ripoll .
3· J. MILLAS I VALLICROSA, l. C., 224 SS.: on resumeix tot el que s'ha dit sobre les obres d'Ollva contingudes en aquell manuscrit.
9
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del Ms. de la Biblioteca Vaticana de Roma, Reg. lat. 123, certament també de provinenc;a
ripollesa. El pare Albareda,1 , recentment, en féu un estudi documentat i en dona una descripció
dissortadament massa poc detallada; d'entre els que l'havien estudiat fins ara, ell és .el primer
que es decanta a creure que el manuscrit propiament no és producció de l'Scriptorium de Ripoll;
malgrat tot, pero, les seves raons no són pas prou convincents. 2 Hom ha suposat que aquest
manuscrit, escrit el 1055, era obra del citat monjo Oliva, i que contenía també algun tractat
de música. 3 Segons la taula, pero, que Albareda dona del seu contingut, el manuscrit no
conté pas res de música; 4 ens caldra, dones, esperar que puguem estudiar personalment el manuscrit en qüestió per afirmar-ho o negar-ho taxativament.
De monjos catalans de la primera meitat del segle XI amb el nom Oliva, en surten un bon
rengle en les escriptures contemporanies, i en els necrologis de diferents monestirs, copiats per
Pasqual i Villanueva. Podría potser referir-se al nostre Oliva, aquella signatura que trobem a
l'acta de donació del comte Wifrerl de Cerdanya de diferents ten·es al monestir del Canigó,
l'any 1020 : <<S. Oliba monachus vel levita qui istam cartam rogatus scripsit et subscripsit die
annoque prefixo,>, com també es troba el mateix any en la donació deis executors testamentaris
de la comtessa dona Guisla al monestir del Canigó. 5
Referma forc;a aquesta hipotesi, el fet de la carta del monjo Garcia del monestir de Cuixa,
que copia la M arca Hispanica, a p. CCXXII, i comentada ja per Puig i Cadafalch a L' Arquitectura
romanica, II, JO. El monjo Garcia, en aquesta lletra dirigida a l'abat de Ripoll, parla del monjo
Oliva, i li conta com <<en els dies de festa, els ensenyava la fabrica del temple [de Sant Miquel
de Cuixa], les seves belleses i el seu simbolisme,>; gracies a aquesta carta de Garcia, sabem que
el monjo Oliva ajudava l'abat Garí en l'obra de construir aquella església i embellir-la. Aixo
vol dir, dones, que el nostre Oliva visqué també una temporada al susdit monestir de Cuixa.
El monjo Oliva encara viuria el 1065, per tal com trobem una obra seva datada aquest
any. 6 Deis diferents obits que anota el necrologi del monestir de Serrateix amb el nom Oliva,
<mostre congregationis monachus,>, no podem per ara assenyalar quin seria el nostre, donat que
mai no anota l'any deis tals morts. Ultra el necrologi de Serrateix, el P. Pasqual copia un necrologi de Ripoll que troba al f. 30 del cOdex n.o 40 d'aquella biblioteca i que en va donar el
contingut,7 Aquest necrologi no assenyala tampoc mai els anys, i només apunta els noms deis
monjos difunts; en canvi, parla més amplament en tractar-se de difunts abats, bisbes o d'altres
personatges que els llegaren quelcom per al monestir. Per dissort, el necrologi copiat per Pasqual
arriba només al dia 12 de setembre. Deis tres noms Oliva-- no cita el de l'abat per ésser truncat el necrologi- no sabem quin és el que pertoca al nostre monjo, i de cap d'ells assenyala
l'any de llur mort.

3.

Lucas «magnus organista» (t 1164)

A la Catedral de Tarragona, just reinstaurada després de la invasió i el domini tan llarg
deis sarralns, trobem també un músic il·lustre, del qual sabem que, ultra el sonar l'orgue d'aquella
1.
<•Els Manuscrits de la Biblioteca vaticana•,
Reg. lat. 123, Vat. lat. 5730, i el Scriptorium de Santa
Maria de Ripolh, a Catalonia monastica, 1, 23 SS.
(Montserrat, 1927).
2.
MILLAS, op. cit., 236; NICOLAU, l. c., 207 s.
3· NEuss, Katalanische Bibelillustrationen, 26.
4· L. c .• 24.
5· F. MONSALVATGE, Noticias históricas, IX, 218 s .
6. Sobre el monjo Oliva, cf. BEER, Ripoll, 1, 86 s.;

també n, t ss. ToRRES AMAT, Memorias para ayudar
a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes
(Barcelona, 1836), 447 s., diu moltcs inexactituds. Cf., també, NICOLAU D'ÜLWER, a l'Anuari de l'lnstitut
d'Estudis Catalans. VI, i a La Catalogne a l'époque romane, 208 ss. ALBAREDA, a Catalonia Monastica citada, i a la seva obra L' A bat Oliva . - ] . MILLAs VALUCROSA, J. C., 223 SS.
7· PASQUAL, VIII, 331 SS.
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seu, era compositor de música a vens ja a la primera meitat del segle XII. Coneixem el seu
nom per una nota simplicíssima del necrologi de la Catedral tarragonina copiat el segle xv. Din
així : «<dus julii mclxiiij . obiit Lucas canonicus hujus ecclesie, magnus organista>>. Encara que
d'aquest Lucas per ara no en coneguem altra cosa, en tenim prou amb saber que a Cat.alunya
tinguérem un organista i compositor d'organa, contemporani del repertori de St.-Martial de LimogP.s i deis de Compostela, compositor que moría quan just el Leoninus de Notre-Dame de París
havia comenc;at la seva obra; el nostre Lucas rebia el nom de rnagnus organista forc;a anys abans
de Perotinus, aquell magnus organista de la Catedral de Franya. 1
El repertori polifonic del segle xrr de la catedral de Tarragona no el coneixem pas; com
indiquem a la p. z6o ss., les mostres de polifonia que s'han servat a la catedral de Tortosa i d 'altres provinents del monestir d'Scala Dei (Tarragona), de segur que són un record de la practica
de la música a veus a la Metropolitana de Catalunya.
Cal recordar bé el fet que Catalunya conegués la practica de l'orgue eclesiastic ja al
segle IX; que Ripoll conegués la teoría musical de la M usic{l enchiriadis del segle IX, almenys
des de comenyament del segle XI, i potser ja al segle x; cal no perdre de vista la relació científica
i musical deis monjos de Ripoll, de Cuixa i d'altres monestirs, per donar-nos compte com el fet
del Lucas de Tarragona no aniria sol. El <<magnus organista,> de la Metropolitana de la ~ar
raconensis, no hauria ·estat pas possible que es presentés sobtadament, sense tenir uns predecessors que li haguessin assenyalat el camí; tampoc no hauria pogut existir un <<magnus organista,>,
en el sentit de sonar l'orgue i d:escriure composicions a veus conegudes amb el nom d'organa,
si al temple tarragoní no hagués existit també una capella apta per a poder executar la polifonía
incipient. En parlar en la pagina 58 deis cantors i mestres músics de Tarragona, hem recordat que els reinstauradors d'aquell capítol foren els canonges regulars del mm¡estir de Sant
Ruf d'Avinyó. ¿És possible que el nostre <<Lucas magnus organista,> vingués també d'Avinyó
el II54? De moment, no podem pas afirmar-ho. D'altra banda, fins avui no es coneix res
que ens permeti de suposar que Avinyó tingué una escola de polifonía el segle XII.
.
Sobre la música a la catedral de Tarragona, n'haurem de parlar amb detall un altre dta.
És ciar que avui per avui les dades concretes que coneixem d'allí són ja deis segles XIV i xv;
pero aquestes dades posteriors ens obriran el camí per descobrir de mica en mica l'evolució i la
practica de la música deis segles XII i XIII. Sembla cosa natural que havent restat aquella
ciutat en mans deis arabs fins a darreries del seglc XI, s'hagués allí practicat el cant mossarab
fins al moment de la reconquesta. El que és cert, pero, és que tots els fragments que coneixem
de codexs musicals anotats amb neumes provinents deis pobles d'aquella arxidiocesi es presenten - sense una sola excepció - completament amb notació aquitana o catalana, i sempre amb música gregoriana; són codexs de finals del segle x i del segle XI; per tant, anteriors
a la reconquesta de la ciutat de Tarragona. El fet que una vegada reconquerida aquella ciutat es presenti tan aviat la practica de la música a veus en aquell temple, vol dir bé la volada
que van prendre el culte litúrgic en aquella església. Sabem que al monestir del ~í~ter de. ~o~let
(Tarragona), es practica- almenys des de comenyament del segle XIV- la mustca pohfomca;
ai~o mateix passava amb el monestir de la Cartoixa d'Scala Dei (Tarragona) i a la catedral de
Tortosa. Fa alguns anys que trobarem a Tarragona un fragment d'un codex amb música de
motets llatins de Felip de Vitry (t 1361) al costat del virolai «lnperayritz de la ciutat joyosa,>,
fins ara conegut només pel Llibre Vermell de Montserrat. 2 Tot aixo fa suposar que la practica

Huelgas, !, 370.
Sobre els cants del Llibre Vermell, vegeu Dom
G. M.B SUNYOL a Analecta Montserratensia, 1 (1917).
100 ss.; L. MILLET, a Revista Musical Catalana. XVI,
1.
2.

1919, 18 ss.; O. URSPRUNG, a la Zeitschrift für Musikwissenschaft, IV, 1921-22, 136 SS., ; F. LUDWIG,
a l'Archiv für Musikwissenschaft, V, 1923, 274, nota
primera i ANGLES, Huelgas, 1, 94·
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de la mus1ca polifonica continuava ben viva en aquella seu primada durant tot el segle xrv,
que el cas del Lucas <<magnus organista>> bé hauria fet bona florida.

4.

El monjo Pere Ferrer (t 1231)

Com del segle XII, coneixem encara un altre músic que enaltí bellament el cant i la música
deis nostres temples. Ens referim a aquell Petrus Ferrerius (Pere Ferrer), monjo del monestir
de Sant Cugat del Valles, mort el 1231. El P. Pasqual havia vist i copiat el necrologi de Sant
Joan de les Abadesses; el necrologi venia després d'un martirologi del segle XII, i, com aquest,
copiat en pergamí. Encara que el citat necrologi generalment no assenyali anys, es refereix a
l'obit del nostre Pere Ferrer quan anota simplement : <<viij. Idus Jul. Obiit Petrus Ferrarii
Mo[nachus] S. Cucufatis>>.l Tanmateix aquesta data concorda, com veurem tot seguit, amb
la inscripció que apuntarem. El fet que els monjos de Sant Cugat li dediquessin una lauda sepulcral com aquesta que donem a continuació, prova prou la valua d'aquell monjo il-lustre que
havia escrit, entre altres coses, <<carmina, tractatus, ritmos, prosas modulatus>>. Qui primer va
donar compte d'aquesta lapida col-locada a la part exterior de la paret col-lateral del monestir
de Sant Cugat; fou el P. Villanueva. 2 La inscripció diu així:
<<Hec quem tumba tenet Christus ~uper astra serenet.
Tarrega natalis fuit; ordo sibi monachalis.
Hunc divina bonis ditavit gratia donis
Lege sacra plenus, verbis, ac voce serenus
Fecit claustrales sermones et sinodales,
Carmina, tractatus, ritmos, prosas modulatus.
Est liber hic testis prebens solatia mestis.
Vixit mente pia, vera prestante sophia.
Est Petrus dictus Ferrerus, sit benedictus.
Ipsius est obitus julii bis quatuor idus,
Anno Incarnationis Domini mcc.xxxi.>>

Per mitja, dones, d'aquesta inscripció, sabem que el nostre Ferrer era natural de Tarrega,
que fou monjo de Sant Cugat, que fou pie de saviesa eclesiastica, i que per la seva veu, com
per la seva paraula, era un home dol<; i asserenat; el monjo Ferrer sermona dins el monestir i
també en els sínodes provincials o diocesans. Per nosaltres, pero, tenen gros preu els mots del
vers cinque : <<Carmina, tractatus, ritmos, prosas modulatus>>. El monjo Ferrer, segons aixo, féu
versos, tractats (de música o de litúrgia?), ritmes- potser en el sentit de tropus o bé oficis ritmats - i proses. Segons els monjos de Sant Cugat, en morir Ferrer, llur monestir guardava un
llibre autograf de l'iJ.lustre difunt, on es trobava tota la seva producció literaria i musical. Dissortadament d'aquest llibre no en sabem res. El P. Villanueva ja no el veié. En canvi, hem
servat les Consuetudines monasterii de Sant Cugat, codex de rgr folis, escrit els anys rzrg-1221,
amb copia autentica de Petrus Ferrarius, i que ell ofrena a l'abat Raimond de Banyeres (r2r6-1226).
El llibre al qual al-ludien els monjos servat allí com a obra de Ferrer, no és pas aquesta Consueta servada avui a Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó, fons Sant Cugat, codex 46.3 Aquest
PASQUAL, IX, 460.
Viage, XIX, 27. BARRAQUER, Los Religiosos en
Cataluña, I (Barcelona, 19I5) , 94, reprodueix aquesta
lapida servada avui al Museu Arqueologic de Barcelona. J. de PERAY, Historia del Monasterio de San
l.
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Cugat (Barcelona, 1933), en dóna també una bonica
reproducció.
3· VILLANUEVA, XIX, 28, ja dubtava si podría
tractar-se d'aquesta consueta. Per la descripció del
codex, vegeu pag. 160 ss. d'aquesta obra.
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llibre té un interes gran per a coneixer al detall els costums de la casa, les practiques litúrgiques i fins les finances del monestir. Ultra els detalls preciosos que aporta sobre el cant deis
monjos i deis nens cantors, al f. 158 ss. comen<;a <<Incipit líber de diversitate sonorum in toto
circulo annÜ>, que no és altra cosa que el Tonarius d'aquell monestir. És una llastima que el
Tonarius es limiti a dur les melodies himnodiques i l'Ordinarium Missae sense donar cap incipit
del_Proprium Missae et Officii. De totes maneres, aquest Tonarius anota melodies himnodiques que
no són les romanes, i que molt bé podrien ésser inventades pel citat Ferrer. És més de poder
suposar-ho, pel fet que les tals melodies les trobem a Sant Cugat, encara en una altra Consueta,
que és ja del segle xv, i allí apareixen les mateixes melodies anotades, pero amb notació mensuraJ.l Per una nota que hem trobat a la Consueta del P. Ferrer, sembla que aquest seria el
mateix Praecentor de Sant Cugat, donat que, en descriure les obligacions d'aquell praecentor,
escriu així : <<Consuetudines ecclesie diligenter debet addiscere et precipue librum de varietate
sonorum que in finem (sic) hujus libri notatum invenieh. 2 De la producció de versos i de ritmes de Pere Ferrer no en coheixem rastre. No sabem, per ara, si els oficis rimats del Graduale
Barcinonense del segle XIII, servat a la Biblioteca de Catalunya, i que Dreves copia per als
seus Analecta Hymnica (vegeu més avall, pag. r6o), podrien ésser obra del monjo Ferrer. De
les mateixes proses - quasi contemporanies de les d'Adam de Saint Víctor - tampoc no en
coneixem per ara cap mostra. La citada consueta no sembla pas que fos del tot obra Griginal
de P. Ferrer, donat que hom hi troba una redacció llatina sovint plena de barbarismes catalans que no s'avindrien justament al bon nom de poeta i literat com el canta la inscripció apuntada.
Sobre la vida del monjo Pere Ferrer, ultra les dades que presenta la lauda sepulcral, podem oferir al lector altres detalls; els detalls nous que podem aportar els facilita el Cartorale
de Sant Cugat del Valles, servat avui a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. La primera relació que trobem del monestir de Sant Cugat amb el poble de Tarrega, i que de segur
fou aquesta la primera ocasió que tingué el jovencell Pere per relacionar-se amb els monjos del
citat monestir, és de l'any 1174· El ro de febrer d'aquest any, Ermengola, muller que fou de
Ramon Ferrer, ofrena i lliura al monestir de Sant Cugat i a l'abat Guillem, el seu fill Berenguer per a fer-se monjo, i li dóna per heretatge la propietat dita <<Espina>>, prop de Verdú i de
Tarrega; en aquesta donació, Guillem de Taladel i els seus germans Pere i Bemat afegeixen
tot aixo que ells tenen en les confrontacions de la propietat d'Ermengola, al comtat de Manresa
i parroquia de Tarrega; 3 el mateix dia Guillem de Taladel i els seus germans Pere i Bemat
donen a Sant Cugat tot l'honor que tenen al terme del castell de Tarrega, comtat de Manresa,
amb condició que cada any donaran per cens una mitgera de forment; els citats Guillem i Pere
es donen al monestir a mans de l'abat Guillem, amb la condició que si un día els plau vestir
l'habit de monjo, siguin ben acollits; és la primera vegada que veiem allí el <<Sig + num Raimundi
Ferrarii de Tarrega>>. 4 A 21 dies de mar<; del1174, Ermesinda i el sen fill Ramon ofrenen a Sant
Cugat les cases que habiten, situades a la vila de Tarrega, i la vinya que tenen al terme d'aquell
castell; en vida pagaran com a censal una candela i una carga de verema, en morir passara tot
al monestir; els frares pregaran per ells, i en faran cremar llna llantia davant !'altar de sant
Cugat; firma també <<Sig+num Ramon de Tarrega>>. 5
Després d'aquest fet, trobem que Bemat Gonter de Tarrega, el 8 d'abril del 1174, s'ofrena
pera fer-se monjo, al monestir i a l'abat Guillem, i fa donació de l'alou que el seu pare li havia
llegat, el qual estava situat al comtat de Manresa, terme de Tarrega, i de les cases que posseia
1.
2.
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a la citada vila; ací també, després de Bernat, firma <6ig + num Raimundi de Tarrega, frater
ejus>>, junt amb altres germans i també <6ig+num Poncii Gonter, advunculus eius>>. 1 El 24 d'abril del IIJ4, Pons Gonter, dóna i ofrena a Sant Cugat i a l'abat Guillem, el sen fill Pere Ferrer
per a fer-se monjo; com a heretatge, dóna la terra de les Morelas, situada al comtat de
Manresa, terme del Castell de Tarrega, i altres propietats. Ho dóna amb la condició que si un
dia vol fer-se monjo del susdit monestir, l'hagin de rrbre juntament amb els vestits i altres coses
que aporti; en tal ocasió trobem també els<< Sig + num Raimundi Ferrarii>> i <<Sig + num Bernardi
de Tarrega>>. 2 El 2 de juny del IIJ4, Ramon de Pera Mola, amb el consentiment de la seva
muller i fill, es dóna per monjo de Sant Cugat; les terres que ofrena a aquell monestir són també
en el terme del Castell de Tarrega. 3 El IJ d'agost del IIJ4, Ramon de Tarrega ofrena tamhé
al monestir citat, el seu cos, tant en vida com en mort, i fa donació d'una vinya situada al tcrme
del castell esmentat; firmen la donació, entre altres, Pere Gonter, Ramon Fcrrer i Bernat Gonter,
germa seu. 4 El mateix dia i any, Pont; Gonter ofrena al monestir de Sant Cugat el seu fill per
monjo, el citat Pere Ferrer, i tot el que posseeix a Montpeller, com també l'alou de la Morela,
al terme del Castell de Tarrega; firmen la donació, entre altres, els ja coneguts. 5 Totes aquestes
donacions foren aprovades pel rei Alfons, comte de Barcelona i marques de Provenr;:a, el 21 de
setembre del IIJ4. 6 Des d'aquest dia, trobem que en els documents del Cartoral de Sant Cugat
firma un <<Petrus. levita scu, que des del 8 de mar.-; del IIJS firma <6ig + num Petrus, subdiachoni ser.», que alterna amb altre <<Sig + num Pe tri sacerdotis>>, que de segur no tenen res a veure
amb el nostre Pere Ferrer.
En canvi, potser sigui ja el nostre monjo, el <<Petrus, subdiaconus, scr.>> que firma els documents des del 28 de gener del n84 7 fins al 29 de desembre del II8J, 8 i que el 28 de julio! del
n89 firma ja <<Petrus, sacerdos, scr.>>; 9 no creiem pas que el <<Petrus, levite, ser.>>, que firma el 8
d'agost del n88, es refereixi per res alnostre. 10 El conegut <6ig+ num Raimundi Ferrarii>>, el trobem de bell nou, el julio! del n84, 11 que l'any següent, 4 de julio!, especifica «Sig+ num Raimundi
Ferrer de Tarrega>>. 12 Deis dos Pere que firmen <<Petrus, monachus>>, per primera vegada el 9
d'agost de l'any ng6, de segur que un d'ells és el nostre monjo-poeta i músic.13 El Pere Ferrer
de Tarrega, tan estimat seria al monestir de Sant Cugat, que ben jove encara, el. trobem ja sagrista d'aquell monestir; es tracta d'un document del r8 d'octubre del 1205. en el qual, després
de l'abat Berenguer, el prior i «Camerarius>> Arnallusi Raimundus de Gurbo, firma <<Petrus Ferrarius, sacrista Sancti Cucuphatis>>. 14 Un any més tard ho seria encara, per quan en altre document
del r.r de juny del 1206, després del citat abat, <<Petrus, prepositus>> i <<Arnallus, prepositus>>,
segueix <<S+ firmat sacrista Petrus Ferrarius ista>>, al qua! segueix altre <<Petrus, monachus>>. 15
No sembla pas que sigui el nostre aquell <<Petrus Ferrarius, prior Sancti Pauli de Campo>>, que
intervé en el plet de Ramon de Banyeres, cambrer de Sant Cugat i Jaume i Eimeric, fills de
Pere Sabater, sobre la propietat d'unes cases el 6 de setembrc del 1210. La darrera vegada que
trohem el nom del monjo Pere Ferrer al Cartoral de Sant Cugat, és del rzr8, en el conveni que
Pere d'Amicns, que tenia la prepositura major de Sant Cugat, i <<Petrus Ferrarius procuraton>, que
firma en primer !loe, feren amb Pere de Sarria i Maria, muller de Bernat de Poals, difunt, sobre
un honor que el monestir tenia en el dit lloc de Poals; ambdós monjos solucionaven la qüestió
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en dir que per servar tal honor, n'hi hauria prou si cada any donaven al cenobi un parell de
capons per les festes de Nada!.l
Ultra els detalls que ragen deis documents del cartoral citat, dóna també notícies preciases
sobre Pere Ferrer, monjo de Sant Cugat, el Líber Antiquitatum de la catedral de Barcelona. De
moment, no podem dir si el Pere Ferrer que surt en la carta dotal feta per Andreu de Feixes
i Ermesinda, la seva muller, a favor del seu fill Arnau en el dia de les seves noces, a J de febrer
del 1206, és el nostre monjo; no seria estrany si atenem que l'heretatge que Ji assignaven es
relacionava amb la canonja de Barcelona i amb Sant Cugat. 2 El 8 de gener del 1216, trobem
una comissió per dictaminar en el plet entre l'abat i monestir de Sant Cugat amb .el bisbe de
Barcelona sobre !'obediencia i reverencia canonica, que l'abat i els seus successors hav1en de guardar envers el bisbe esmentat; Pons, ardiaca, Pere, sagrista, i Ramon de Rosanis, premicer, pel
capítol de la catedral; el monjo Pere Ferrer, Arnau de Granada i Pere d'Amiens, representaven el monestir. En aquesta ocasió, el nostre monjo firma <<Petrus Ferrerius, camerarius>>;
3
tenim, dones, que ultra l'haver estat sagrista, fou més tard cambrer del monestir. Encara, a
10 dies de desembre del mateix anv, Ramon, abat de Sant Cugat i tots els seus monjos, nomenen procuradors Pere Ferrer, Arn~u de Granada, Pere d'Amiens, monjos del citat monestir, i
Bernat de Banyeres, monjo de Ripoll, per a acabar de solucionar la qüestió de !'obediencia del
citat abat i successors al bisbe de Barcelona, igualment per tractar de !'obediencia al bisbat, d'al4
gunes esglésies subjectes a Sant Cugat; firma, així mateix, <<Petrus Ferrarius, .camerarius>>.
Per una escriptura del 23 d'agost de l'any rz25, es veu que el moneshr de Sant Cugat,
degut a la gran secada i guerres passades, no tenien prou per viure; els mateixos béns mobles
nÓ els arribaven per subvenir llurs necessitats. Fou en aquesta ocasió que Ramon, abat de Sant
Cugat, i el seu monestir, amb permís del bisbe de Barcelona, vengueren unes. propie~ats ~ mestre
Martí, canonge d'aquesta catedral. Com a testimoni de la tal venda, despres del b1sbe 1 canonges, abat, prior, i Bertran de Sarria, monjo, segueix <<Firmat in hac carta Petrus Ferrar~us acta>>:~
Es tracta d'aquell <<Magíster Martinus>>, canonge, qui el 21 de novembre del I22J, fem donac10
a la sen de Barcelona, per al sen altar del Sant Sepulcre <<0/ficiarium et Epistolarium in uno
volumine, et Text1tm evangeliorum quem feci scribi propriis sumptibus>>. 6
Com a detall interessant, cal recordar, encara, que a l' Arxiu de la Corona d' Aragó, fons
Sant Cugat, 4J, fol. 19, es conserva un document del 1221 amb la firma potser autografa del
nostre monjo Pere Ferrer, <<Firmat in hac carta Petrus Ferrarius acta>>; i al foli 3 v., un altre
document del 1230 també amb la mateixa firma. 7

5.

Bernat de Queixans (t 1273)

Del segle xm, hem servat memoria d'un altre mestre eximi, precentor de la Catedral de
Girona, mort el 1273, de nom Bcrnat de Queixans. Villanueva, i després 1' España Sagrada continuada per la Canal, en donen una copia. D'aquest Bernat de Queixans no en coneixem tampoc
detalls; la inscripció mortuoria, pero, és prou significativa. Diu així:
«Post decies septem centum bis denique mille
Et post tres anuos Julii nonas bonus ille
Bñ. de Quexanis prohibens sua tempora vanis
Sedis secundus precentor, crimine mundus

r025.
ro~.

998.
roo8.
r0 59·
II03.
rro7.

JI

I.

2.

3·
i·

MAS, VI, doc. 1135·
MAs, Notes historiques, xn,
MAS, XII, doc. 2587.
MAS, XII, doc. 2597·

doc. 2392.

5·
6.
7·

doc. 2613.
doc. 2617.
0
Vegeu pag. r67, llista manuscrits n. 41.

MAS, XII,
MAS, XII,
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Transit ad regna celi servans bene legem.
Iste chorum rexit, ciare modulamina vexit
Cum superis vivit qui perpetuo stabilivit '
Ut sapiens obitum precibus misisque munitum
In monasterio sancti de monte vocato
Laurentii proprioque loco sibi grato.
Tu qui me cernís, pro me da vota supernis,
Ut per vota pía valeat michi Virgo Maria.~!

Aquesta lapida és posada a la paret de la Catedral de Girona.

Els seus versos leonino; a.

seny~len, dones, que el citat Bernat era precentor segon de la Seu gironina i que va regir ~Í e~~

exce · entment; malgrat l'h~v~r ~ort .a Sant Lloren<; de Munt, les seves despulles foren dutes al
lloc de la Seu que ell hav1a mdtcat Ja en vida. El fet de dedicar-Ji una lapida així, demostra
p:tlesament el nom gr~n que el nostre Bernat tindria entre els canonges de la Catedral de Girona
~e la :atedra! 1 la C~l-legiata de Sant Feliu de Girona, de moment, sabem només qu~
1
\s seg es ~~ 1 XII .~1 fete? . flonda els tropus, les seqüencies i les verbeta, i allí alterna ven amb
~ reperton gregona tradtcwnal anotat amb la grafia de la notació catalana. Segons es despren
~ 1es. n~tes .doc~mentals sobre els llibres de cant que anotem al capítol VI, els temples de la
~toces¡ 1t~onma Ja a: ~egle X, estaven ben proveits de llibres de cant eclesiastic de tota mena
.uant a ,et de la m~s1ca a veus, les notícies que tenim d'aquella catedral són ja del se le XIV:
a~~e;l~ ep~c~ c~netxem ~lgu.n organista i tenim mostres de música religiosa de misses ig motet~
t g m. ~sh e ~ es.cola d Avmyó, el repertori de la qual fou tan conreat a la capella deis nosres re 1s 1 als prmcipals temples de Catalunya. Els fragments de música així trobats fa pocs
an vs en aquell temple són molt in ter
t
1
d'I
essan s; a guns presenten obres conegudes pels manuscrits
1. d'A t 2 1• d' l '
v~a
a :res desconegudes fins ara, i un motet incomplet amb música del segle xrv
P •

?e

:e

~ue d u u e 1 text ca tala. Aquest motet és fins avui !'única mostra que hem servat de la flori:
a

e motets catalans a les nostres esglésies del segle XIV.
Edn uFn sepulcre ~el claustre de la catedral de Girona es conserva encara la lapida sepu lera l e rancesc Ahó <<cano ·
d'
tamb,
.'
mcus se ts cantorum secundus>>, del segle XIV, el qual tindria
e renomenada bona 1 que de moment no sabem qui és. La lauda sepulcral diu així:
<<Hic est Franciscus Alionis contumulatus

hujus canonicus sedis cantorum secundus
ipse nepos domini prefati moribus
aptus : cessit ab hac vita
raptus sub flore juven
te : anuo contiguo iunii no
nisque klis : cetibus auge
licis pariter socientibus in altis.
Amen,•>. 3

6.

E~cau

Poesia llatina de la Catalunya deis segles X-XIII conservada amb música

ací,

encar~

que

:i~ui

de passada, el fer memoria d'aquells poetes-músics anonimats

Áu~ e:c;tgueren el text l la mus1ca d'un bell rengle d'obres litúrgiques arribades fins a nosaltres

a a unya conservem encara el text i la música de diferents himnes, seqüencies, tropus, ofi~

VILLA~UEVA, XII, ~88; Esf>añ~ sagrada. 4 5, 25 .
H: BEsSELER, Stud1en zur Mus1k des Mittelalters
a 1 Archw /ür Musikwissenschatt, vu, 1925, 185 ss.
'
3· Ramon d'ALos tingué la gentilesa de ter-nos
l.

'7·

:_oneixer !'existencia d'aquesta lauda sepulcral. Espana Sagrada, XLV, 77 s., capta la lauda de Gu!LLEM DE
SocARRATS <<olim Precenton> de Sant Feliu de Girona
(t 1335).
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cis rimats- coneguts amb el nom d'Historiae rhythmicae - , verbeta i altres obres del Proprium
Missae i de l'Ofici que no es troben enlloc més; generalment són composicions escrites per a
ésser cantades a les festes del santoral catala, i demostren bé com els nostres clergues i monjos
medievals coneixien la poesia i la música litúrgica similar deis altres pobles d'Europa. En els
capítols VII i VIII, hom trobara notícies més detallades sobre aquesta qüestió. Per aclarir a bastament el passat literari i musical deis segles x al XIII del nostre poble, sera imprescindible el
tenir ben en compte els manuscrits i les obres que esmentem en els citats capítols.
És cosa admesa avui entre els himnolegs i historiadors de la poesia llatina medieval, que
tota poesia antiga, generalment, fou escrita per a ésser cantada; i que, salvant comptades excepcions, el mateix autor del text inventava o almenys adaptava la música adient perque hom
pogués cantar-la. Molta de la poesia profana servada d'aquells segles, és obra deis mateixos poetes eclesiastics que sabien alternar la composició d'obres del genere religiós amb la composició
d'obres del genere profa. Difícilment, dones, hom podra tenir idea clara del valor de la nostra
poesia llatina i música medieval, i mai no podra assenyalar fins on arriba la producció auctoctona, si primerament no coneix quines són les obres profanes i religioses escrites per gent de casa
nostra, i quines ens arriben emprades al repertori d'altres escoles de !'Europa medieval.
Els troparis servats avui a la catedral de Vic són una mostra clara del que eren els cants
i la poesia religiosa de Ripoll; diferents codexs que descriurem més enlla, també amb mostres
boniques de poesia i de música romanica, provenen del mateix Ripoll; els troparis del segle XII,
de Girona, el del segle XIII, de Tortosa, l'altre del segle xv. provinent també de Girona, servat
avui ¡¡. la Biblioteca de Catalunya M. grr, d'altres del segles XIV i xv que hem vist a Mallorca,
i tants d'altres que citarem en el nostre volum r de Las Huelgas, provenen quasi sempre d'una
mateixa font : Ripoll. I és bo de remarcar bé, que sovint trobem textos i música que als segles x i XI ja es practicaven a Ripoll, i que als segles XII i XIII surten en manuscrits de Sant
Cugat, Girona, Tortosa i Sant Joau de la Penya, i perduren fins al segles XIV i xv a Barcelona, Giro na i altres bandes. És per aixo que es fa tan difícil d' estudiar de cop i volta la producció d'una escola determinada en el nostre país on tant manca per fer; és per aixo que és
tan d'agrair l'estudi de L. Nicolau d'Olwer, <<L'Escola poetica de Ripoll en els segles x-xnn>,
publicat a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, vr, rgr5-20, p. 3 ss., on va recollir tota la
producció poetica de Ripoll que li va ésser possible el recollir aquells dies. És dar que d'haver
consultat més bibliografía hauria trobat que els versos inedits no arribaven ni de molt a 1,357
com ell suposava; en canvi, d'haver estudiat els troparis de Vic, que reflecteixen sens dubte el
repertori de Ripoll i que tan escampats trobem per Catalunya, hauria pogut donar un altre
bell rengle de composicions inedites i d'altres conegudes per altres bandes molt allunyades del
país nostre : seqüencies, tropus, verbeta i drames litúrgics. El mateix Nicolau dóna un resum
del que fou la poesía llatina produi:da a la Catalunya deis segles x-xr i situa bellament la
cultura catalana d'aquells rlies en el seu estucli citat de La Catalogne romane; és l'estudi més
complet deis puhlicats a casa nostra sobre aquesta qüestió. 1
r. H. SPANKE, Neuphilologische Mittei!ungen ,
xxxrii, 1932, Sondcrdruck, 6 ss., analitza la poesia de
l<.iro!J que NICOLAU D'ÜLWER edita i estudia a J'Anuari vr i a la Ca.talo gne romane, 240 ss. En parlar de
la poesia del poema L'Anonirn enamora!, potscr d'ARNAU DE MoNT , que Nicolau dona a coneixcr, Spanke
situa el poeta entremig del rleixeble de Pere Abelard
(t 1142), I'anglcs Hilari, i de Walter de Chatillon
(* vers 1 135), i remarca, que si atenem a la rima
emprada i al seu contingut, s'acosta més al susdit
Hilarius. És interessant la remarca que sobre la formació literaria del nost-e poeta fa SPANKE, p. r 1:
<<Dort, wo der Dichter antike Verse benutzte (HexaBiblioteca de Catalunya

meter, Pentameter), ist die Diktion elegant und
schwungvo!l, und auch der lnhalt macht den Eindruck
von Reife und Originalitat. Die in tyfhmischen Massen angefertigten Sachen dagegen wirken steif, kümmerlich und armlich. Man merkt, dass hicr dem
Dichter nur wcnige, anscheinend geringwertige Vorbilder leitend waren - dort dagegen die von Kindesbeinen and erworbene enge Vertrautheit mit den
r6mischen Elegikern•>. F. J. E . RABY, A History of
secular latin poetry in the middle a.ges, 11 (Oxford,
1934) 236 ss , parla també en detall d'aquest poema
d'amor que dissortadament arriba sense mica de
música.
ro
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Hom ha suposat que l'iHustre Teodulf, bisbe d'Orleans, que trobem a la cort de Carlemany,
nasqué a _Ia ~?str~, terra. 1 Si així _tos, tindríem pel nostre país una gloria grossa, donat que,
ultra la s1gmhcacw que ell va temr com a abat de Fleury-sur-Loire i Saint-Aignan, almenys
des del 788 bisbe d'Or!eans, i admes entre el cercle de savis de la cort franca (t 821), és !'autor del
c?negut himne del Diumenge de Rams, Gloria, laus et honor, i d'altres himnes de l'Església Ilatma. M~Iauradament, per~, no veiem fins on arriba la veritat historica de la tal hip0tesi.2
. D1ssortadament, avu¡ per avui, no podem precisar gaires noms deis nostres poetes-músics
med1evals als quals puguem atribuir una composició determinada del repertori que assenyale.m en ;Is cap.ít~ls VII i VIII. Prescindint dels textos Ilatins no litúrgics que Nicolau estudia a l Anuarz I a La Catalogne a !'epoque romane, com a poetes litúrgics determinats,
podem assenyalar Elias de Roda, qui, a precs del bisbe Guifré, va escriure la vida i l'ofici
de s~nt .R~m?~' bisbe de Rod~ (t II26) vers el II38. En canvi, no sabem qui va escriure
~a VIda 1 l. o.hc1 de sant Ot, b1sbe d'Urgell, la festa del qual comen<;a a celebrar-se el II33,
1 el seu ofict es presenta quasi completament rimat. Sobre la vida i l'obra del poeta músic
Per~ Ferrer de ~ant Cugat, n'hem parlat suara. Sabem també que l'hagiograf, poeta i canomsta barcelom Renall o Renau (no9-II43), en llatí dit també Renaudus, Renaldus i Renallus, mestre de la seu barcelonina, primerament i després de la catedral de Girona va esc~iure la Vita seu passio sanctae Eulaliae Barcinonensis; l'ofici rimat de santa EulaÍia quec~ten~ a la pag. 249 s. l'hem d'atribuir a ell o hé al susdit Ferrer. 3 Els altres himnes, seqücnCies 1 tropus coneguts fins ara com a escrits a Catalunya, resten per avui anonims.
Encara que no coneixem obres seves, val la pena de recordar ací altres noms que foren
mestres en .l'art d'escr,iure himnes i poe:'ies llatines. Són noms que han passat molt desapercebuts 1 que valdra la pena de segmr-ne el rastre. Segurament que repassant les signatures deis documents deis segles XI-XII d'altres n'haurien eixit així Un tal Arnaldus en firmar
un document, es titula poeta. Es tracta d'una escriptura datada aÍs 15 dies d'octubr: del ro88
en temps del bisbe de Girona Berenguer (Vifred I05I-I093) referent a I'església de Celra !Em~
parda), en la qual totes les firmes arriben escrites en versus leonins i una d'elles sona 'així:
~sc:ipsit et. Arnaldus c?mponere carmina doctus>>. 4 Més avall hem citat ja aquell <6igefredus
levita subdictus gramattcus>> del 1002, identic amb aquell <6igefredus poeta>> que surt al Cartoral
~e Sant Cugat del Valles el ror8. 5 En el Liber Antiqut'tatum de la seu de Barcelona, el 30 de
JUnY_ del ror6. surt. també un. Seniofredus <<levita i poeta>>, que de segur que és el mateix que
en firmar escnu <61g + num S1gefredus, levita, gramaticus>>, que s'adiu amb el citat del cartoral
de Sant Cugat. En l:empadronament dels habitants de Barcelona format el roSo en el regnat de
Ramon Berengue; II I Berenguer Ramon II (ro76-rog6), se ·cita també un tal Ricolf poeta.s
.
. E~ el capitol VIII, parlem deis compositors anonims que varen escriure peces gregorianes
1 pohfoma. Com a iJ.lustració del que seria !'obra d'aquells mestres catalans el nom deis
q~als r~sta ~esconegut fins ara, donem allí diferents mostres de les tals composicions monodiques 1 pohfones. Tant per l'estudi del text com de la música deis citats mestres anonims
caldra tenir molt present aixo que apuntem en el citat capítol.
'
~~ el cap. v;n, pag. 251 ss. parlem encara d'altres poesies llatines no litúrgiques servadcs
amb mus1ca, com son els conductus Mentem meam, dedicat al a mort de Ramon Berenguer IV
RIBER, Sants de Catalunya, III, 23 ss. - MILLAS, 13, ss. - SoLDEVILA, Historia de Catalunya, r, 35·
2.
Vegeu DREVES, Dze Kwche der Lateiner in ihr!n
Lzedern, 51 s. - MANITIUS, Geschichte der lateinischen
Literatur des Mittelalters, r (München, rgrr), 537 ss.Mon_umenta Germ. Hist., Poetarum latinorum, r, 437 ss.
- l• · J. E. RABY, J. C., r8o SS. Anal. hym.n. 1., r6o SS.
3· Sobre l'ohra poetica de RENALDUS, vegen la
l.
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Memoria de R. BEER, El Maestro Rena/lo, escritor del
siglo xr, en Barcelona (Madrid, r887).
4· Vn.LANUEVA, XIII, I 15.
5· BAL.ARI, Orígenes, s8r; MAS, Notes, IV, 248.
6. Arxm C. A., pergamí sense dat3, del regnat
del Comte Berenguer, u, n.o 7 r. Cf. MILA, Obras, II,
p. 26r. Cf., també, NrcoLAU, La Catalogne, 2r9 s. on
ja dóna compte d'aquests detalls.
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(t n62); el Cedit frigus hiemale; el Venite omnes populi; el Veri dulcis in tempore, i el In Gedeonis area. Aquests dos darrers es traben també als Cannina Burana.
És dar que ben sospesat tot el que avui podem ofrenar de poesía llatina medieval profana arribada amb música en els codexs catalans és ben poca cosa. No hem d'oblidar - com
insinuem en altres bandes - que la majoria de codexs catalans han desaparegut per les malvestats de guerres i per tantes cremes barbres com han patit els nostres temples. Malgrat tot,
dia vindra que manuscrits que avui són guardats a l'estranger com de provinen<;a no catalana, es
podra aclarir com foren copiats al nostre país. Sigui per aquestes fonts, sigui per altres desconegudes al present, potser sí que un altre dia podrem ofrenar noves troballes. Quant a la poesía
religiosa servada amb música als codexs catalans, ja és una altra cosa; en aquest punt, Déu
n'hi do del que podem aportar amb els manuscrits que apuntem al cap. VII.
A continuació transcrivim dues seqüencies; la primera, <<Cantantibus hodie cunctis>> (Analecta hymnica, VII, n.o 85, i LIII, n.o 77), es troba als troparis de Vic, cxi, f. r8, i xxxi, f. 70.
El P. Dreves, en editar aquest text al vol. VII, n. 0 85, d'Analecia hymnica, el copiava només
del tropari del segle XII, de Narbona, avui a París, B. N., lat. 778. Com apuntem a la pag. 218,
en veure Blume que el tal text sortia al tropari CXI de Vic, afirmava que el seu estil no era
pas frances. i per aixo s'inclinava tot seguit a creure que ella havia estat composta a Catalunya, i que des d'ací havia passat als palsos de Llenguadoc.
Les versions melüdiques i literaries d'ambdós troparis són totalment identiques; no cal
dir que la versió aquitana del codex XXXI ens ha servit per a poder transcriure com calla versió
catalana del codex cxr. Aquesta seqüencia pertany al període classic de les seqüencies dels
segles x-xr. Él melisme interior cantat a cada estrofa damunt la darrera vocal del vers respectiu no té res a veure amb el melisme responsorial de les verbeta que veurem al cap. VIII.
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La sequencia Sancti spiritus que transcrivim a continuació és una parafrasis de la coneguda seqüencia de Notker. La versió amb text maria que ofrenem és coneguda només pel
tropari de Tortosa, codex 135. f. 129; Blume el va editar a Analecta hymnica, LIV, n. 0 17. Els
mots que gravem amb cursiu són emprats a la versió primitiva de Notker, que, com ho proven
els tropari de Vic CXI, f. 12, i el mateix de Tortosa 135, f. 56, fou tan coneguda a Catalunya.
Malgrat que la versió de Notker fos coneguda al nostre país amb la tonada internacional, quan
hom li va aplicar el text de Tortosa, va abaixar d'una quarta i quinta la melodía a les estrofes
16-19. La tonada rlel Sancti spiritus assit nobis gratia de Notker, a !'estrofa 16, canta : do si
la do sol, do si la do re, etc., a Vic cxr, f. 12 ss. i Tortosa 135, f. 56 ss.; en canvi, la versió
que ofrenem a !'estrofa 16 canta : solfa mi fa re, fa mi re fa sol, etc. Aixo vol dir que aquesta
versió s'adiu a la versió musical alemanya que dóna O. Drinkwelder, Ein deutches Sequentiar aus
dem Ende des I2. ]ahrhunderts (Graz und Wien, 1914), 36; la de Vic cxr, f. 12 ss., i Tortosa, 135, f. 56 ss., s'adiu a la versió musical francesa que edita M. Barge a Cantus pro. Benedict¡:onibus SS. Sacramenti in Ordine Fratrum Praedicatorum (Desclée 1909), 120 .
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A_ men.

Per a l'estudi d'aquesta branca de la musicología catalana, disposem principalment de
les fonts següents : a) arxius civils i eclesiastics; b) miniatures servades en codexs catalans;
e) pintures murals, i damunt fusta; d) capitells dels claustres, fa<;anes dels edificis i tota mena
d'escultura medieval; e) literatura llatina i vulgar dels temps vells. Quant als arxius, cal remarcar bé, que en la documentació historica dels segles IX-XIII, coneguda fins ara, rarament se
clten els instruments de música usats aquells dies a Catalunya; quant a les miniatures, han
desaparegut dels nostres arxius i biblioteques la gran majoria de codexs preciosos dels segles X-XII,
on hauríem pogut trobar belles mostres d'instruments miniats; tampoc no havem servat els teorics musicals de les nostres escoles de cant anteriors al segle XIII, si deixem a banda el Bre
t-iarium de musica del monjo Oliva que n'és una bella excepció; la mateixa arqueología ens presenta relativament poca cosa del període romanic i n'és ja una mica més generosa en els edificis gütics; la p::>esia llatina profana o religiosa auctoctona que ha arribat fins a nosaltres delssegles x-xm, és ben escassa, i és ben de doldre, adhuc pel fet deis instruments de música medievals, donat que hi hauríem pogut trobar passatges bonics amb cites preciases, com veiem
en altres pa1sos d'Europa; la mateixa literatura en text vulgar d'aquells dies duu també poques
notícies quant al fet deis instruments musicals.
Malgrat aquesta visió de conjunt un xic depriment, Déu n'hi do, pero, de les coses que
van sortint; tot fa esperar que amb els dies encara podrem refer for<;a aquest capítol tan
oblidat del nostre passat musical. Si la qüestió dels instruments la fem extensiva als pobles
hispanics mcdievals, sera un punt que donara pasta per a una monografía plena d'interes per
molts conceptes.
Donat que des de dies tenim en projecte el publicar en el nostre DEPARTAMENT DE MúSICA un estudi així que sigui ben preparat i mesurat per un especialista en la materia com és
el violoncellista J. Ricart Matas, donarem a continuació només una mirada general al fet deis instrnments de música a la Catalunya medieval; encara que no sigui ni de molt complet com podría ésser i com voldríem nosaltres, adhuc així, aquest capítol arrodonira una mica el fet de la
cultura musical catalana dels temps vells. En comen<;ar aquest capítol ens plau d'agrair les facilitats i ajut que en la tria deis gravats ens han proporcionat la <<Catalogació de Monuments>>
de l'Institut d'Estudis Catalans, el doctor Manuel Trens, fundador i director del Museu Diocesa
de Barcelona, i l'Arxiu Mas, de la nostra ciutat.
Hem dit més amunt, que la cultura musical de la Catalunya deis temps visigotics seria
quasi tota emprada a les escoles de l'església aragonesa, castellana i andalus::1.; aixo vol dir, que
els instruments musicals dcscrits per sant Isidor com a provinents deis antics i molts d'ells usats
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al seu temps, 1 serien també usats a Catalunya. Rem:ncavem també, com els bornes de ciencia
del país nostre molt aviat s'havien posat en contacte amb l'art i la ciencia deis arahs hispanics,
i que degut a aquest fet, la cultura arabiga passa de bona hora a les terres catalanes. Precisament s'esqueia que aquells dies, la cultura musical arabiga - principalment en la qüestió
deis instruments - es trobava en el punt algid; aquest intercanvi polític i científic amb els
arabs hispanics faria també que a casa nostra la practica deis instruments musicals, adés en
els cants, adés en la dansa, fos viva i ben estimada.
D'aquells temps antics de més de mil centúries, poca cosa podem oferir avui que sigui
un record de la Catalunya medieval. El cant epitalamic servat únicament en el codex visigotic
de Roda i dedicat a la reina Leodegúndia, casada amb el reí de Pamplona Fortun Garces, 2 de
segur que ni fou escrit al nostre país; allí es parla només de la cítara, de la lira, la tíbia i deis
cimbals, com a instruments ideais per a acompanyar els cants de lloanc;a envers la núvia <
•Pulcerrima nimis>> de nom Leodegúndia. Els codexs miniats deis Beatus presenten una mostra deis
instruments de música practicats a la nostra península dunmt eis segies IX-XI; com a instruments de corda sobresurten la vihuela de ma, la d'arc i la cítara; com a instruments de vent la
tuba o trompa, trompeta, corn i la flauta; com a instruments de percussió, els cimbals i altres
de membrana. Com veurem més enlla, malgrat !'existencia a Cataiunya de dos codexs deis
Beatus, encara en els nostres dies, el de la Seu d'Urgell i el de Girona no sembla pas que Catalunya hagués pres part directa en la copia i en la miniatura deis citats Beatus; sigui com sigui, els instruments que trobem allí foren també coneguts al nostre país en dies ben antics.

t. L'orgue a Catalttnya (segles IX-XIII)
L'instrument medieval que dona més empenta a l'evolució de la mus1ca polifonica d'Europa fou l'orgue; l'orgue representa a occident l'instrument classic pel que fa a la música sagrada. Es curiós que l'orgue es presentí tan d'hora a casa nostra.
Els documents d'arxiu anteriors al segle XIV coneguts fins ara per nosaltres, testimonien
únicament !'existencia de l'orgue dins els temples catalans. És molt de remarcar el fet d'un
orgue a Catalunya ja a la segona meitat del segle IX. És veritat que ja sant Isidor de Sevilla
sembla que deixi entreveure !'existencia de l'orgue a la península en la seva obra Etymologiarum, liber m, cap. zr, 3 pero fins al present no tenim altre testimoni per la Hispimia anterior
al segle IX. Cal remarcar bé que la practica d'aquest instrument es coneixia des de dies a
Europa; així sembla que Venantius Fortunatus hauria sentit petits orgues en els oficis litúrgics
a París vers el 58o; !'existencia de l'orgue a l'Anglaterra sembia confirmar-ha el bisbe Aldhclrn
(t 709), qui l'havia vist al monestir de Maimesbury vers el 6go. Alemanya conegué també ja
de bona hora l'orgue eclesiastic; així el bisbe Wicterp en féu construir un per una església d'Augsburg ja vers el 8oo; segons conta Walafrid Strabo, ultra altres instruments, s'hauria sonat també
l'orgue al monestir de Reichenau ja el 824. Lluís el Piadós féu construir un orgue per al seu
palau d'Aquisgran el 8z6; malgrat aixo, el primer d'església conegut a Franc;a fou el de l'abadia
de Saint-Savin a Poitiers, estrenat l'any 8z7; 4 el 830 en trobem un també a la catedral ele Strassburg. El papa Joan VIII (t 88z) demana al bisbe Anno de Freising que enviés un organer i
un organista a Italia; aixo no vol dir pas que a· Italia es desconegués l'orgue, donat que a Alemanya hi havien monjos organers i organistes deixebles del conegut Georgius de Venecia, con.
F ¡g.
r. GERBERT, Scriptores, 1, p. 22 ss. MrGNE, P. L,.
88, 166 SS.
2.
Huelgas, 1, 29 ss.

3·
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HANDSCHIN,

A.

GASTOUÉ,

_Barcelona : Col-lecció particular, segle
Angels que sanen l'orgue i el llaüt.
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175, refusa aquest testimoni de sant Isidor.
4·

1.

L'orgue en France (París,

1924).
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temporani de Lluís el Piadós. 1 És sabut també com als segles x i XI s'escampen els orgues
als grans centres intel.Jectuals, com eren els monestirs de Cluny o Limoges, i a les principals
scholae medievals de cant, com a Chartres o a RE'ims; el mateix podríem dir deis altres pa!sos.
Des de comenc;:ament del segle x, les notícies sobre !'existencia de l'orgue dins el temple són
ja abundoses arreu d'Europa. És especialment remarcable aquell orgue que el bisbe Aelfeah
féu construir per a la catedral de Winchester l' any 980; aquest orgue tenia dos teclats amb
vint tecles cada u i el conjunt era format per 400 canons.
Com insinuavem suara, el document més antic que hem trobat sobre l'exi<>tencia d'un
orgue eclesiastic a la península 2 es refereix a Catalunya, i és de l'any 888. Es tracta de la
consagració de l'església de Tona, feta per Gotmarus, bisbe de Vic. En l'escriptura d'aquesta
consagració trobem la segiient clausula : << ... ad ipsius dcdicationem tradimus nos : ego Albarus prbr. calicem et patenam, J..1issalem, Lectionarium et organum, casullam, alba et stola>>. 3
Com pot veure's, l'expressió és ben clara, i no hi ha dubte que es tracta d'un orgue per a l'ús
d'aquell temple. És ciar que de moment no sabem de quina mena d'orgue es tracta, pero el
sol fet de !'existencia d'un orgue dins els nostres temples ja a l'any 888- per tant, seixanta-un
anys després del més antic de Franc;:a- és prou significatiu. I cal tenir en compte, que el fet
de presentar-se un orgue així. en una petita i tan insignificant església com era la de Tona,
adhuc aquells. dies, pressuposa !'existencia d'altres orgues en els monestirs i temples principals
de la nostra terra.
El segon document que tenim a ma és l'acta de consagració de l'església del monestir
de sant Benet de Bages, també a la diocesi de Vic, l'any 972. a tres dies del mes de de·
sembre. Fou aquella una festa gran, on vingueren gents ennoblides, clerecía de tota mena i
gent humil de totes bandes. El redactor de l'acta citada es complau a donar-nos detalls
de la diada precisos per tots conceptes. Segons cll. enmig de la grossa festa << ... Vociferabant
enim sacerdotes et levitae laudem Dei in jubilo, organumque procul di//tmdebat sonus ab
atrio laudantes et benedicentes Dominum.>> 4 Tenim, dones, un altre orgue - i aquest sembla
ja molt més important que !'anterior - en un monestir catala el 972; en inaugurar-se el temple,
l'orgue hi estava ja ben constrult, i no sembla pas que hagués estat una donació qualsevol.
1.
C. SACHS Handbuch der Musikinstrumentenlmnde
(Leipzig 1920). 352 ss. - E. RUPP, Die Entwicklungsgeschichte der Orgel!:>au-Enn st (Einsiedeln, 1929), p. 5·
- H. SCHMIDT, Die Orgel unserer Zeit in Wort und
Bild (München-Berlin, 1922), p. 2. ·--- G. FROTSCHER,

Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition
(Berlín des del 1933), Lieferung, r, p. 14 ss.
:.!.
Sobre l'orgue medieval a Espanya, cf. tamhé

Huelgas,

I,

39 SS.

3· «<n nomine Dornini Dei summi hac regís eterni.
Sub anno Incarnationis Domini nostri Jhcsu Xpisti
d ccclxxxviij., Indicione vr, seu sub anno primo quod
ovijt Karolus Imperator ... In diebns predictis et tempore prefato, veniens eximius virquc pacificns, almusve
pater reverentissimus, sumusque sacer Gotmarus Episcopus in comitatu Ausona, in castro quocl nuncupatur
Ton da [=Tona], ad consecranda (sic!) ecclesiam Dei
que sita est in eodem Joco adque in honorem Sancti
Andre[e] Apostoli dicatam, quam corde contricto ct
nutu divino edificare conatus est. Vide!icet, viri inlustri, id est, Albarus, Prbr., Recharedus Prbr. et
Centurius et Bera et Ella et Gallenius, sive et omnes
homm es commanentes in prefato castro Tonda
Tracticlerunt ad eadem eccles(am, ad pontificcm illius
ut dedicaret sicuti hec beneclixit hac dedicavit ecclesiam sancti Andree apostoli ..... Ad ipsius dedicatio-

nem, tradimus, ego Albarus, Prbr., calicem et pato,
nam, Missalem, Lectionarium et ÜRGANUM, casullam,
alba et stola. Et ego Recharcdus, Prbr., trado ibi
similiter Lrctionarium, ca licem et patenam et casulla
et stola. Et ego, 511practictus Prbr. Albarus et pater
rneus Ccnturius tradimus ibi tenas cultas ..... [tots
donen terrcs], sic tradimus hec omnia acl ipsius domum sancti Anclree Apostoli et ipso sacerdote predicto Albaro quomodo ibi Deo deservit et sacerdoti bus cunctis c¡ui 1bi in futuro tcmpore sunt servituri
e·>dem modo ..... Et ego Gotmarus, humili s episcopus,
dono ibi casam cum curte que est juxta ipsa ecclcsia,
et dono ibi decimas et primitias de ipso castro Ton:la,
et de omnes alacencias et territorio suo, et fines, d
suos apendicios sicut auctoritas jubet. Facta dote
Beati Andrce Apostoli Xpisti sub priscum datatum, id
est Idus Januarii, anno Tncarnationis prcfale clccclviij,
ve! supra memorata Dicione vr. anno primo quod
ovijt Karolus Imperator.•> (P. PASQUAL, x, 245 ss.
Es una copia feta pel doctor J osep Rocafort, prev. de
Vic, vers el 1751.)
4 << ... Multi vero ex proceribus Ausonensis acl
speclaculum istud, simil iter autem et ex oppido Minoriss<e, c.onflnxerunt ibídem ad ipsum Dedicationis
cliem; aggregataeque sunt catervac c!ericorum, atque
laicorum, sexuque femíneo cum cereis et ob,ationibus,

Fig 2. - Valencia : Musen Diocesa.
Detall ele <<La Verge ele la Llcl•>, per Lloren<; ele Saragossa (?), segle
Un 1mgel amh l' orgue.

XIV.

LA MUSICA A CATALUNY A FINS AL SEGLE XIII

ELS INSTRUMENTS DE MÚSICA

El mateix monjo, redactor de la tal escriptura, no fa pas admiracions per l'existencia d'un orgu(
al seu temple, sinó que n'admira la majestat i alegria que el seu so donava en retrunyir per
aquella muntanya. Si a Sant Benet de Bages tan bonic sonaven els orgues ja en aquella diada,
hem també de suposar que Ripoll, Cuixa, Sant Cugat i altres monestirs i catedrals més importants tindrien encara dins llurs temples orgues de més renomenada.
Després d'aquesta dada, hem de passar anys llargs per trabar altres documents d'arxiu
que acreditin l'existencia de l'orgue als temples de Catalunya. En arribar al segle XII, podem
citar un document molt més important que els dos anteriors; ell demostra no sois !'existencia
de l'orgue a la catedral de Tarragona, ja al segle XII, sinó que, a més, dóna el nom del mestre
que el sonava i que escrivia composicions d'organum per a ésser cantades i potser sonades.
Ens referim al document que hem transcrit i comentat a la p. 66 s., el qua! ens innova de l'existencia d'aquell Lucas magnus organista mort el rr64. 1 Aixo vol dir, que hom va coneixer i va
practicar ben d'hora la polifonía al nostre país; seria tanmateix una cosa desconeguda que una
catedral cantés ja aquells dies música a veus si primer no coneixia i no practicava el mateix
instrument. Encara que al present no tinguem altres dades de la practica de l'orgue a la Tarraco d'aquells dies, el fet és de si ja prou important i ens obre camins amples per a l'estudi
documental a casa nostra.
És cosa sabuda com en els temps medievals hom construi:a orgues petits, anomenats portatils, i d'altres de més grans que restaven fixos. Al segle XI els teclats tenien només setze tecles
i els tubs eren de zenc, metall o fusta. Per a acompanyar el cant fora del temple, hom se
servía d'orgues petits de ma, com pot veure's en les reproduccions que encabim (figs. r, z i 3);
en el segle XIV, a Catalunya, trobem també els orgues de coll en els quals, amb la ma esquerra,
hom movía la manxa i amb la ma dreta sonava les tecles. Al segle XIII, hom troba els sons
cromatics; quant al pedal inventat segons sembla al segle XIV, al comen<;ament constava només
de vuit sons; a Catalunya, segons es veu per documents posteriors, encara al segle XVII, sembla
que generalment - adhuc a les catedrals - se servaría la simplicitat aquesta del pedal.
A la catedral de Barcelona, la notícia més antiga que coneixem fins ara sobre !'existencia
de l'orgue és de l'any rzsg. Fr. Guillem de Lacera, beneficiat de santa Agnes a la susdita seu,
hi havia feta ofrena d'un orgue. En el seu testament, atorgat l'r de gener del r259, disposa que
el prevere obtentor del benefici seu, ultra altres obligacions, tingués cura de fer aparellar sovint
aquelles orgues que ell havia regalat; per aixo, ell assenyalava en el seu testament la deixa
de dos <<aureos>> anyals. Com podem suposar, l'orgue ofrenat pel citat beneficiat, de segur molts
anys abans d'atorgar el seu testament, ni seria pas el primer que sonaría a la seu barcelonina
sempre tan amatent a les coses de música en els temps antics. Recordem, també, de passada,
que Bernat de Sarria, canonge de la seu barcelonina, erigí un altar de santa Cecília a la capella de sant Miquel del temple esmentat, i el r300 funda el benefici primer de la santa; en el
seu testament, disposava, que en morir, fos enterrat allí mateix. Umbert de Llor, un altre
canonge d'aquella església, fundava el segon benefici de santa Cecília amb testament atorgat
el r304, i deixava, entre altres, com a marmessor, aquell Pere Gruny xantre. Quant a orgues
posteriors de la catedral de Barcelona, sabem que el I345 firmaven unes capitulacions per a
orgue nou, una comissió del capítol amb mestre Martí Ferrandis de Toledo, mestre d'orgues;
el capítol li abonava vuitanta lliures, materials i manutenció. El r368, el bisbe Guillem de
Torrelles regala a la catedral de Barcelona, junt amb una serie de llibres i joies preciases «ltem

organa magna et pulcra que fieri fecimus in ipsa ecclesia Barchinonensi».l El r385, el rei Pere III
presta els orgues del seu palau a la seu barcelonina; el r390 és el monestir de Pedralbes qui
presta altres orgues semblants a la catedral esmentada. Els orgues majors d'aquell temple construi:ts potser per N. Antonet, foren adobats el r392 per J aume Ballester. 2
A la catedral de Lleida trobem, també, que l'existencia de l'orgue al segle XIII era una
cosa normal; així ho demostra el fet de la paga de la decima de la creuada del r279; en una
de les collectes que el bisbat rebia en tal ocasió, llegim : dtem a P. Muniz magistro organi dicte
sedis z8. [solidos], VII [denarios].3 Fins ara, els documents que hem pogut trabar sobre l'orgue
a la catedral gironina, no pugen més amunt del segle XIV. Des d'aquest segle fins al segle xvu
tenim ja en cartera una infinitat de documentació, que amb cls dies servira bé per la historia
de l'orgue a la nostra terra.

et fn.cta cst turba non modica. Vocifcrabant enim sacerdotes et Levitae laudem Dei in jubilo, ORGANUMQUE
procul diffundcbat sonus ab atrio lauda.ntes et bencdicentes Dominum qui regnat in sccula, reddentes
itaque Deo cum omni devotionc laudes et gratias ..

Acta autem sunt haec sub aera Christi post mt!Jessima
anno Trabeationis Dominicae DCCCCLXXII. Indictione
xv. die Nonarum tertium Decembrium ... >> (Marca His·
panica, p. 896 ss .)
I.
Huelgas, I·. p. 370.

2.
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Els instruments deis segles XII-XIII, segons la documentació histórica

Abans de parlar deis altres instruments practicats a Catalunya en els temps vells, per
a bona orientació del lector cal que fem memoria dels noms dels instruments de corda, de vent
i de percussió més usats a Europa a l'edat mitjana. 4
· Entre cls primers, trobem l'arpa més gran o més petita que s'usava arreu de la nostra
península; els arpistes famosos eren els vinguts de l'Anglaterra; aixo explica el perque trobem
joglaresses d'arpa vingudes d'aquell país a la cort del Cerimoniós i a la del seu fill Joan I.
És cosa sabuda que tal com esta la ciencia historica avui, l'arpa es troba a Europa des del
segle VIII primerament entre els anglosaxons i vers el 8oo a Irlanda. El psalterium fou usat
en dues formes : la triangular i la rectangular; aquesta fou introdui:da pels arabs a Espanya
amb elnom de Qánún (Qánon), i a Catalunya rebia el nom de meocanon (caño i mediocaño a Castella), que era una mena de psalterium petit; la triangular fou també molt coneguda en els temps
carolingis. El psalterium del portal de la seu de Santiago del rr84, és una de les representacions
més velles conegudes a Europa. El llaüt fou, així mateix, usat en diferents formes; és d'origen
oriental i fou introdui:t a Europa per mitja deis arabs hispanics. Tots aquests instruments eren
instruments de corda que es polsaven amb els dits de la ma dreta o també amb el plectre.
Encara pertany a aquest grup la guitarra, probablement, també, d'origen oriental; hom usava
dues menes de guitarra : la guitarra morisca (o sarracenica) i la guitarra latina; ambdues apareixen en les miniatures del cOdex princeps de les cantigues d'Alfons el Savi, servat a El Escorial;
no cal remarcar que la guitarra medieval seria molt diferent de l'actual.
Tingueren també predilecció especial els altres instruments amb cardes frotades per mitja
d'un are. El més estimat fou la viele, o viole en frances, viola en cat.ala. Com veurem en el
capítol nove, la viola fou l'instrument característic en la música dels trobadors i en tota
mena de cants cortesans deis segles xrr-xrrr; era l'instrument que adés s'usava com a part so_ista, adés com a instrument acompanyant; la viola acompanyava el cant deis trobadors a
l' uníson o a !'octava, també com a preludi, interludi i postludi, de segur repetint sempre la
melodía trobadoresca solament, sense fer-hi cap mena d'acord. Alguns han volgut suposar
r. Barcelona. Arxiu Catedral, M anual de ?ere
Bor·rell deis anys I]66, maig I2, a I]7I, febrer 25.
2. J. MAs, El Correo Catalán, 27 de novembre
de 1912.
3· J. Rws, <<El Obispado ele Léricla en el siglo xm.
La clecima ele la cruzada ele r 279•>, extret ele la revista
Esperanza. Lleida, 1926, p. 19.

4· Per la historia i evolució deis instruments medievals, vegeu principalment C. SACHS, Reai-Lexikon
der Musikinstrumente (Berlín, 1913); el seu Handbuclt
der AI usikinstrumentenkunde (Leipzig, 1920) i al tres
obres seves. La literatura sobre aquesta rama ele la
musicologia és tan rica a l'Anglaterra, Alemanya, Fran~a, etc., que no creiem necessari ni tan sois el citar-la.

86

LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII

que la vihuela peninsular no era més que una viola; cal només fixar-se en les reproduccions
deis codexs visigods, per veure com la vihuela duu sempre una forma molt més ampla i
llarga, com a contraposició a la viola, la qual té les dimensions més petites. La lira era un
instrument d'arc amb la caixa en forma quadrada i tenia diverses cordes. El rebec, d'origen
arab, era com un violí petit; pertany a la família de la giga i fou molt conegut a Catalunya i
Castella. Joan Ruiz de Hita, en el seu Libro de amor, distingeix dues menes de rebec : <<el
rabé gritador con la su alta nota>> i el nabé morisco.>> Així mateix, la giga era també un instrument de dimensions redu!des en forma de pera. El monocord, com a instrument didactic,
fou ben conegut a Catalunya ja a la primera meitat del segle XI, com ho demostra el Breviarium de musica del monjo Oliva de Ripoll, i l'anhel que sentía el seu amic Pere, ell també
monjo, per heure'n coneixen<;a clara de com es regulava tal instrument; com a instrument de
música, no el trobem a Catalunya fins al segle XIV, i a Castella al segle XIII, malgrat que en
altres pa1sos es conegui ja al segle xrr.
Pel que fa als instruments de teclat, cal recordar el clavicordi; aquest instrument, pero,
no apareix fins més tard; a comen<;ament del segle xv es troba a Alemanya i a finals del
mateix segle a Fran<;a. Cal recordar, també, tot passant, que - potser fou ja al segle XII que
hom havia comen<;at a aplicar tecles al monocord ja esmentat. Al costat del clavicordi amb
so feble, existía el clavicembal amb so més fort. Hom en coneixia dues classes : el clavicembal
(clavicimbol a Catalunya, dit clavicembalo a Italia, clavecin a Fran<;a, Klavizymbel ·a Alemanya
i harpsichord a l'Anglaterra) i la spinetta, virginal dels anglesos. És molt de remarcar !'existencia de l'exaquier a la cort del rei Joan I ja el 1387; aixo podria potser orientar una mica
en la qüestió avui encara no resolta, de si el clavicembal fou usat primer a l'Alemanya o a
l' Angla terra.
D'entre els instruments de vent més usats a l'edat mítjana citem el corn de ca¡:a que pro·
piament no era un instrument musical; primerament hom el constru!a de banya natural; més
tard hom en va construir de metall í fíns de bronze i n'hi havia de totes dimensions. A Catalunya el trobem en diferents llocs; per exemple, a Ripoll a comen<;ament del segle xrr, a Sant
Benet de Bages del mateix segle; més tard en un capitel! del claustre del monestir de Santa
Maria de l'Estany, on es representa una ca<;a; era només per donar un so que signifiqués senyals
convingudes. Les trompes per a festejar les diades de gran festa militar eren conegudes arreu:
la gaita servía per als ca<;adors í per a esbargiment dels pastors. Una trompa així feta d'ívori
amb inscrustacions belles, rebia el nom d'olifant, i havia estat importat de Bizanci als segles x-xi;
en la poesía trobadoresca se'l troba també citat algunes vegades. J a es compren que els instruments de vent esmentats fins ara no es prestaven gaire a donar molts sons; alguns sonaven
només una nota; en canvi, els següents es prestaven a donar tota mena de color en la gama
i timbre de llurs sons. La corneta tenia molta varietat de formes, unes eren rectes, altres, en
canvi, corbades; llur dimensió variava també, i duia gran festa arreu on s'o!a el seu so. La trompeta, amb totes les seves varietats, fou també molt estimada, i a Catalunya, durant tot el
segle XIV, es troben cls trompetes que fan les dclícies de la cort deis reís i dels palaus senyorials; les trompetes foren estimades majorment, quan els mínistrers que les sonaven foren ajuntats
al bell rengle d'instrumentistes inscrits al servei del palau reial. Al nostre país, trobem també
l' anafil (en castella aiiafil), importat pels arabs, que el coneixien amb el nom d' annafir; el seu
so s'identificava amb el de la bocina. Aquesta, si era de metall, tenia un so estrident i molt
dar; servía per a les guerres, com també per ·a les festes cortesanes i populars. Els documents
de la cancillería de Catalunya-Aragó parlen sovint de la xelamia gran i de la petita; unes vegades
els ministrers que la sonen vénen de Flandes, altres de l'Alemanya. Al costat de la xelamia i de la
cornamusa trobem la bombarda, ben distingida a. les festes cortesanes, al revés de la dol~aina que
era preferida per la gent humil i de muntanya. La flauta en les seves dues formes recta com

Fig. 3· -- Barcelona
T1'ompeta i llaüt de plecive.

Col·lecció Soler i March.
Arpa, flauta dol¡;a i orgue.

88

LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII

els clarinets, i travessera com la d'avui, així com la dobleflauta la trobem arreu, dins !'escultura
i les miniatures medievals, com en la literatura trobadoresca i documents de cancillería reial.
La xabeba (afabeba en castella) era d'origen arab i pertanyia a la família de la flauta.
Com veurem, aquests instruments abundaven als palaus de Ca talunya-Aragó.
Quant als instruments de percussió a Catalunya, trobem principalment les campanes, els
tabors (tambors), els timpans i el cimbals. Els cimbals eren sovint dues plaques de metall, al
mig de les quals anava un cuir que facilitava sonar-los amb les mans; s'usaven en diferents
formes en les festes de dansa i adhuc algunes vegades dins el temple. Els tambors tingueren
també diferents formes i s'usaven en els actes militars, coronaments de reís i festes de poble.
Els platerets i el bací surten encara sovint en els registres de la Cancillería d'Aragó.
La documentació historica sobre !'organografía catalana anterior al segle xrv que coneixem
fins al pr.esent, no és pas molt rica. Ultra el fet dels orgues que acabem d'esmentar - capítol
que amb els dies anira enriquint-se a mesura que s'estudiln els arxius de les catedrals i temples
catalans - tenim el fet deis altres instruments que s'usaven a fora del temple. En el capítol
nove veurem com la viola era l'instrument predilecte per a l'execució de la lírica cortesana
a la Catalunya dels segles XII-XIII. Les ordenacions municipals de finals del segle XIII i comen~
del XIV de diferents pobles del nostre país, parlen sovint que hom prohibeix d'anar <<de nits ab
esturments>>; aixo vol dir que el fet dels cants i de !"es danses de carrer acompanyades d'instruments seria cosa corrent a casa nostra. El fet deis trobadors i joglars va posar de moda
els cants cortesans i la dansa senyorial que anaven sempre acompanyats d'instruments. Les
croniques catalanes parlen alguna vegada de les trompes com a instrument molt usat en diades
solemnials de victories guerreres, de coronacions reíais i d'entrades de grans personatges a les
ciutats del reialme de Catalunya-Aragó; així tenim que la Cronica d'En Desclot, en parlar de
la presa de Valencia pel reí Jaume, el setembre del 1238, apunta : <<E foren entre homens a
cavall e en muls e rocins cuberts de llan~ols e de cubertos, tro a docents e dos mil servents;
e hac hi s·is parells de trompes>>. 1 Ramon Muntaner, en descriure la festa del casament d'Alfons III, celebrada a Saragossa el 1328, parla de la música de trompes, tabals i flautes, i diu
que hi havia més de ccc pareylls de trompes. 2 La Cronica del Racional de la ciutat de Barcelona que comen~a al segle XIV, és també poc explícita en aquest punt; així, per· exemple, pel
neixement de l'infant Joan a Barcelona, el 27 de desembre del 1350, apunta solament : <<pro
cuius nativitate fuerunt facta multa buffurnia et tripudia et festum cum magna leticia ... >> Altres vegades, escriu només : <<fuit factus in Barchinona magnus sonitus simbalorum et camppanorum et aliarum rerum, et fuerunt facta magna luminaria per eclesias et teramina et vicos dicte
civitatis; et die crastina, proxime sequenti, fuit facta magna procedo clericorum in dicta civitate>>,
com passa el 12 d'abril del 1366, per la proclamació del comte Enrie de Trastamara per rei de
Castella, a Burgos. 3 En la literatura llatina deis segles X-XIII rarament apareix una frase que
faci referencia als instruments musicals de !'epoca; en canvi, en la literatura proven~al i catalana
deis segles XII-XIV, surten sovint expressions adients per al cas nostre i que resumim en els capítols darrers d'aquest estudi.
Com deiem suara, els arxius catalans estudiats deis segles XII-XIII no són encara prou
per poder escriure la historia deis instruments de música a la Catalunya d'aquells dies. Pel que
coneixem, en canvi, del segle XIV i que donarem en detall en l'obra que tenim en preparació, La
música a Catalunya en el segle XIV, podrem veure com el nostre país és un deis més ríes d'Europa en la qüestió de la historia documental de la música d'aquells dies. De moment, només
tot passant, volem recordar que durant el regnat de Jaume II (1291-1327) a la seva cort trobem
I.
2.

J.

Edició <<Renaixenya>>, cap. XLIX, p. 99·
Edició <•Renaixen~a>:, cap. ccxcvr, p. 579·
Vegeu Recull de Documents i Estudis de 1'Ar-

Fig. 4· -

Lleicta ·. Catcclral vella·, capitell del crcuer, segle
El rei David sonant !'arpa.

XIII.

xiu Municipal Historie. Vol. r, fase. n. Cronica del
Racional de la ciutat . (I334-I4I7). Barcelona, 1921,
doc. 13 i 86.
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joglars amb trompes, trompeta, tambor i viula; en temps del rei Alfons III el Benigne (r327-I335)
ultra els instruments citats, es presenta la flauta, la xabeba i el meocanon; en temps de Pere III
(1335-I387), ultra els quatre joglars de trompes, trompeta i tabor que surten en les Ordenacions
de palau - imitació de les <<Leges palatinae>) del reí Jaume III de Mallorca <<De mimis et joculatoribus>) del 1337 - , ja en els quinze anys primers del seu regnat surten moros amb xabebes i anefils, rabeus (rebec) i cercles; són joglars amb xalamies (o xamelles = xirimies) i cornamusa. Per a anunciar les fes tes Pere III tenia al sen servei un trompador, un anajile1, un
xeramella i un tambor. Des del 1350, la música, al sen palau, esdevenia encara més abuurlosa
i rica; el mot joglar anava desapareixent de mica en mica i entrava definitivament el mot ministrer. Aquells dies hi trobem joglars de laüt, de cornamusa, de viola, d'orgue i de baci. Encara
hi veiem un mestre de struments de ploma com també el joglar dormidor. La joglaressa Caterina d'Anglaterra hi canta i hi fa belles sonades d'arpa. L'infant Joan (nat el desembre del IJSO),
a mesura que es fa gran, té per ell joglars de ploma, de llengua i de bocha; uns són moros,
altres són cristians. En arribar a més gran, tenia de deu fins a vint-i-dos ministrers, als quals
cridava, fossin del país que fossin i servissin la cort que servissin. En temps de Quaresma,
els envia a estudiar a Flandes i a Alemanya. Al pala u de l'infant Joan:, trobem : l' arpa, elllaiit,
la viola, la rota, la cítara, la guitarra, l' arpa sengla i els laüts guitarrenchs, els orguens de coll i els
al tres fixos i de més grandaria; 1' exaquier, la bombarda, la cornamusa, la rabeva (rebec), la xalamia
gran i la petita, la bombarda ab discant, els instruments de vella i de nova guisa, etc., etc.l
Aquesta simple enumeració que avui donem sense cites, i que un altre dia publicarem
amb els documents respectius, és suficient per donar-nos una idea. del .q ue seria la música cortesana a Catalunya i de com els instruments de corda, de veht i de percussió hi tingueren vida
ben generosa, ja als segles XII i XIII. Amb aquests detalls podrem tamté capir a bastament
la importancia deis documents iconografics que citem a continuació.

3.

Els instruments en !'escultura romiwica

Després de les cites documentals que duen relació amb els instruments, cal ara estudiar
la iconografía catalana, encara que sigui sense entrar gaire en detalls. 2
Un capitell de la part alta del creuer de la seu vella de Lleida reprodueix el reí David
sonant !'arpa; per la bellesa d'aquesta escultura, la reprodu!m a la fig . 4·
En un altre capitell de la part alta del mateix creuer de Lleida, es veu una escena joglaresca, formada per tres joglars, un deis quals toca una mena de tambor i els altres - molt escap<;:at5- sembla com si fessin bailar un gos. Al museu de Girona es conserva un capitell del
segle XII, provinent del claustre romanic del monestir benedictí de Sant Pere deis Galligans, on es
representa un personatge que sana un instrument de corda (d'arc), el qual arriba tan destro<;:at,
que difícilment pot estudiar-se com cal. El claustre romanic de la catedral de la Seu d'Urgell
presenta també un altre músic en actitud de sonar un instrument d'arc, que sembla que seria
un rabeu (fig. 5).
En els claustres rom;'mics del monestir de Sant Benet de Bages es traba un capitell amb
!'escena d'una cao;;a i dos personatges que sonen el corn.
1.
Cf. H. ANGLES, <•Cantors und Ministrers in den
Dief!sten der Konige von Katalonien-Aragonien im 14.
Jahrhundert», al Bericht del Congrés Internacional de
Mu~icologia de Basilea del 1924 (Leipzig, 1925). p. 56 SS.
També Revista Musiwl Catalana, 1925, p. 158 i ss .
2.
Aprofitem aquesta avinentesa per a testimoniar públicament la nostra admiració per l'exposició

fotogritfica sobre instruments musicals en l'art historie
de Cata.lunya que hom va organitzat l'any 1933 al
Pala u de la :\1úsicca Catalana; !'anima de la tal exposició
foten Francesc PUJOL i Pelai MAs, valent-se rle les fotografies de 1' Arxiu Mas de la nostra ciutat. Per llnr
gentilesa a deixar-me estudiar la tal col·!ecció, acceptin
ells el nostre sincer agra1ment.

Fig.

5

. _ Seu d'Urgell ; Catedral, segle xn; capitel! del claustre, segle
Instrument d'arc, dit rabeu .

XIII.

Fig. 6. - Ripoll

Fas;ana del monestir, segl e

XII.

Músics que sonen el tabeu (o rabaquet) i salteri .

Fig. 7· - Ripoll

Fas;ana d el monestir, segle xn. Dos personatges amb el corn
i la flauta de Pan.

Fig. 8. - Monestir de Santa Maria de l'Estany : Detall del claustre, segle xm.
Un joglar amb el rabeu (rabaquet) i una joglaressa amb els crotals.

Fig. g. - Girona : Catedral. Baldequf.
Personatges que sonen la viola, el flaviol amb el tamborí, l'orgue de ma, els címba.ls i el llaüt.
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Per al cas nostre és encara més interessant el fet de la fa~ana del monestir de Ripoll,
construida a la primera meitat del segle XII. A ma esquerra de !'espectador hi ha cinc fornícules amb un personatge a cada una; el personatge del mig té la ma dreta al~ada, amb la qual
aguanta una barra o llarg ceptre, i un llibre clos a l'altra ma. Els personatges deis costats, vestits amb túnica curta fins als genolls, duen - d'esquerra a dreta, -el primer, un rabeu 0 raba
quet; l'altre, un címbal; el tercer, una tuba o corn, i el darrer, la flauta de canyes, coneguda com a
flauta de Pan. Per dissort, al present no poden llegir-se les inscripcions que anaven a les llunetes de les fornícules; amb elles podríem aclarir la idea que tingué el constructor en esculpir
aques~a esc~na. Un. altre detall és el trasllat de l'arca a la ciutat de Jerusalem, en temps
del re1 David (II Re1s, VI, 3-6); a un costat hi ha un home quasi nu, en actitud de bailar, i
a l'altre un personatge amb un corn, el qual sosté l'arca per tal que no caigui. Altres músics sonen dos corns, i altres, amb moviment de joia, canten les magnificencies de I'Altíssim.
Encara es veuen allí els vint-i-quatre vells de l'Apocalipsi amb la copa i un rabeu cadascunl
(figs. 6 i 7).
Al claustre del monestir de Santa Maria de l'Estany es conserva encara avui un capitell
que representa un joglar que sona el rabeu i una joglaressa que duu els crOtals, i esta en actitud
de dansa (fig. 8). En un altre capitel! es veuen d~s angels que sonen el corn.
A la part principal de la fa~ana de la catedral de Tarragona, obra de finals del segle xm, es
representa el judici final amb diferents músics en el timpa, els quals sonen una tuba. En el museu
de Xativa es conserva una pila que alguns la suposen de provinen~a arabiga, obra·del segle XI
o XII, amb figures arabigues a les quatre cares, la qua! presenta també diferents músics. Al
portal de Santa Maria de la Requena, de Valencia, es veuen també diferents músics que sonen
instruments de corda; a la fa~ana de la catedral de Mallorca, hom pot estudiar, així mateix,
diferents representacions de músics amb instruments de diverses menes. Si baixavem a temps
més moderns, podríem citar el palau del rei Martí al monestir de Poblet, on es veu un fris amb
dos angels músics al finestral de damunt el claustre, i altres de diferents bandes. És ben de
remarcar el baldequí d'argent de la catedral de Girona, obra del scgle XIV, on es representen
diferents músics amb la viola, orgue de ma, llaüt i altrcs (fig. 9)·
En aquest punt, Catal~]nya no anava pas sola a la península; la florida de reproduccions
amb músics que sonen instruments de tota mena arreu deis edificis antics de la península n'és
una prova clara de com la música hi era estimada en els temps vells. Santiago de Compostela,
amb el portal de la Gloria de la catedral i la fa~ana del palau del bisbe Gelmírez, duen una
riquesa d'iconografia musical que ja no es troba una obra especialitzada en aquesta materia que
no en doni reproduccions. Són menys concgudes les belles escenes amb músics instrumentistes
que trobem a la fa~ana de la porta principal a la parroquia de Noya (Coruña), i a la porta
principal dita de la <<Virgen>> a la catedral de Ciudad Rodrigo, obra de finals del segle xu, atribuida a Benito Sánchez; només un detall d'aquesta darrera presenta ja set músics. L'església
parroquial de Caboeiro (Pontevedra), on en el seu timpa romanic de la porta principal apareixen
esculpits molts músics·; així matei'x a l'església parroquial de Sos del rei catolic (Saragossa), on
dam_unt la porta romanica del segle xu es veu un músic amb una viola. A l'església de Santa
Mana la Real de Sanguesa (Navarra), un detall de la porta - també del segle XII - ofrena
t~mbé músics instrumentistes; !'admirable catedral de Tudela és model també en l'aportació de
h~ures així per a l'estudi deis instruments; una mensula de I'església romanica de Cristo de Cata]am (Navarra), que fou donada a Roncesvallos per Sanxo el Fort en el segle XII, el timpa de
la porta de la catedral de Pamplona (Navarra), la fa~ana de l'església de Santa Cernina de la
I. .

Pu!G I

Sobre e\s músics de la portada de Ripo\1, cf. J.
CADAFALCH, L' Arquitectura romanica de Ca-

talunya, III, 833 ss.. i J. GuD!OL, I conografia de la
Portalada de Ripoll (Barcelona, rgog).
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mateixa ciutat, ofrenen obres mestres per a l'estudi deis instruments de música a la península.
Seríem cansadors si anéssim descrivint tot el que hem vist repetidament en les catedrals ja posteriors de Burgos, Leon i en tantes bandes de Castella, Andalusia i Galícia. Tot servira per a
l'estudi monografic del qua! parlavem en comenc;ar aquest capítol.

4.

Els instruments en la pintura medieval

En passar de !'escultura damunt pedra a la pintura, trobem també que Catalunya hi
juga un bon paper. En aquest punt, hom pot estudiar els instruments de música en la pintura
mural romanica en la miniatura deis codexs visigods, en els dcb temps románics i gotics, i en
la pintura damunt fusta. En les pintures murals provinents de Sant Bohí, potser del primer
quart del segle XII i servades avui al museu de Barcelona, es trobcn dos joglars que de moment
no podem assenyalar quins instruments ele corda sonen, clonat que arriben molt mal conservades;
sembla, pero, que un cl'ells toqui el salteri. Els fragments servats cl'aquclls frescos semblen
significar que es tracta cl'una escena de la historia ele Nabucodonosor, 1 i duen molta semblanc;a
amb la Bíblia de Roda. L'església de Sant Martí ele Fenollar - als Pirineus Orientals - presenta una pintura mural amb la Majestas Domini, al voltant ele la qua] es veuen els vells de
'l'Apocalipsi, que tenen la copa i un instrument de corda que hom ha assenyalat com a cítara i
és més aviat una rubeba (?). A continuació en doncm un fragment (fig. 10): 2
En les pintures murals de Santa Maria de Terrassa, del segle xrv, es veuen dos angels amb
un llaüt i una cítara. En les del monestir de Pedralbes atrihuides a Ferrer Bassa (comen<;
segle XIV), surten també diferents músics, com hom podra veure en !'obra de Mn. Manuel Trens,
al present en premsa, a compte de l'Institut d'Estudis Catalans.
Si de les pintures murals, passem a les miniatures, a Catalunya servem dos codexs visigotics dels Beatus, un a la catedral de la Seu d'Urgell i un altre a la de Girona; el primer fou
escrit vers l'any 1000 i el segon és del 975· L'especialista alemany en tals codexs, W. Neuss, es
decanta per creure que el manuscrit de Girona fou copiat a Catalunya, cosa que no admeten
els historiadors catalans del nostre patrimoni artístic. Sigui com sigui, i encara que les miniatures amb instruments deis Beatus siguin ja concgudcs, ens plau donar les tres següents, que
encara no hem vist reprodu!des dignamcnt (figs. II, 12 i 13).
En la fig. 13, cal remarcar bé que deis sis personatges que sonen instruments, tot adorant
!'estatua de Nabucodonosor, el tercer (cl'esquerra a clreta) sona un instrument de percussió (amb
membrana?). Menéndez Pida!, Poesía juglaresca y juglares (Madrid, 1924), 315, r,e produeix una
lamina semblant, treta del Beatus del 1047, servat a l\hdrid , B. N. B-31, foli 272 v.; Menéndez
Pid:=tl pregunta si el primer personatge sona un albogon, i afirma que el tercer sona un tamborete.
No sabem quin fonam ent tindria pcr batejar-lo amb el nom ele tamborete, i quant al primer,
el deixem amb el nom generic de com. Per la reproducció del Beatus cl'Urgell, vegcu també
Neuss, Die Ka!alanisch<J Bibelillustrationem, Tafel 15.
En les miniaturcs deis codexs catalans, trobem en primer terme la Biblia catalana del
monestir benedictí de Sant Pere de Roda, copiada vers l'any 1000 i actualment servada a la
B. N. de París, lat. 61, 6 2 , 63 i 64 . Els instruments que hi trobem són els següents : lat. 6 1,
f. 6 v., duu tota la pagina miniada, Déu voltat d'angels, un querubí a cada costat, animals a
sota; colors verd, blau, grog, roig fo se i roig ciar; es veuen dos personatges amb la tuba. Al
lat. 62 , f. 5b, amb miniatura de tota la columna, a la fig . 2 es veuen sis guerrers amb escuts
1. J. GumoL, La Pintura Mig-Eval Catalana, 1
(Barcelona, s. a.), p. 238, nota 1. - Ch. L. KuHN,
Romanesque Mural painting of Catalonia (Harvard
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Univcrsity Press 1930), pagina [25) s., lamina xv.
2.
Cf. J. PIJOAN, Les Pintures murals catalanes,
tascicle u; Barcelona, 19II, lam. vr.
13

Fig. ro. - Sant Martí de Fenollar.
Les pintures murals catalanes, -lam. vr.
Vells de l'Apocalipsi amb la copa i un instrument de corda (rubeba?).
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Fig. I j . - Barcelona : Museu Dioces~, .n. 0 8orr
.
Fragment d'un codex catala del segle xr. Dos musJcs, un amb el salten
i l'altre amb la rubeba (?).
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i llanees al voltant de l'Arca, dos d'ells sonen el com; la fig. 3 duu vuit guerrers, un d'ells
sorra el corn; als peus, es representen els fills d'Helí, morts en el co:nbat contra deis filisteus.
Ellat. 61, f. 64 v tota la pagina miniada; la fig. 5 representa la consagració de l'ídol de Nabucodonosor. Es veuen saltimbañquis o histrions i músics que adoren !'estatua amb l'arpa, liracítara, el corn, la flauta de Pan i h. flauta doble. L'hem reprodult a la fig . J4, p?g. 102.
(Vegeu Neuss, Die Katalanische Bibelillttstrationen, d'on la reprodueix H. Besseler, a Musik des
Mittelalters und der Renaissance al Handbuch der Musikwissenschaft de E. Bücken, p. 73).
En la citada Bíblia, París, lat. 64 , f. 107, es representa Déu voltat de set angels (A~ca
lipsis VIII, 2 ss.); d'aquests set personatges, dos - els més a prop de Déu - sonen el corn.
Al f. I07C (Apoc. VIII, 7). el primer angel amb la lttba, i f. I07f, el tercer angel amb altra Utba;
més que tuba és un altre instrument similar de vent.
Al costat de la Bíblia de Roda, podem citar la Bíblia de Farfa, avui a Rc.> ma, Vatic. iat.
5729 copiada a l' Scriptorium de Ripoll després de l'any rooo. El foli 8z conté dos personatges
amb la tuba; Cf. Neuss, l. c. Tafel 4; i de segur que presenta unes altres miniatures amh
instruments que de moment no tenim a ma.
Podríem adduir encara el Salteri del segle XI (París, B. N. la t. II550) també de provinen9a catalana (Cf. Ph. Lauer, Les enluminures romanes; d'ací reprodu!a el susdit Besseler,
l. c., p. 76, una miniatura amb l'arpa, el corn de forats, lira, flauta de Pan i viola). Aquest
preciós Salteri havia estat assenyalat com a codex provinent de Fran<;a; Lauer el reivindica
per a Catalunya. El mateix fet que el cant de la Sibil·la que reprodu!m d'aquest cbdex dugui
amb neumes !'Audite quid dixerit avenint-se així amb els cbdexs de Girona i d'Osca del segle
XII i amb els d'Osca i Tarragona del xm, pot ésser altra prova de la catalanitat del Psalterium esmentat. P. Bohigas prepara un estudi crític sobre la paleografía del susdit manuscrit.
Es borrica la miniatura següent, treta d'un codex catala del segle XI, i del qual sols coneixem un full servat al Musen Diocesa de Barcelona (fig. rs).
En altres bíblies catalanes, com la de Valencia, Universitat v-58g-6oz del segle XIII, i en
la de la catedral de Lleida, també del segle XIII o comen<; del XIV, es troben miniatures amb
diferents instruments; el cüdex <<Doctrina cristiana>> del segle XIII, provinent de San Miguel de
los Reyes, avui a Valencia, Universitat, n. 0 788, f. 27, es troba també una miniatura amb la
bombarda que donem a la fig. r6.
En el Llibre de!s Privilegis de 1' Arxiu Historie de Palma de Mallorca, trobem encara una
miniatura amb la Coronació del rei Jaume III de Mallorca i el jurament que ell féu dels privilegis. El codex fou il·luminat per Romeu Despoal de Manresa, l'any 1334 (fig. I7).
Citem de passada, encara, el Flos Sanctorum del Jacobus de Voragine, codex en pergamí
del segle XIV, guardat a la catedral de Valencia; els codexs d'Aristote!es i el del Roman de la
Rose del segle XIV, i diferents manuscrits del xv de la mateixa ciutat; altres codexs litúrgics
procedents de Sant Cugat i servats avui a l'arxiu de la Corona d'Aragó; altres manuscrits també
catalans servats a l'estranger, etc., serviran a meravella per a l'estudi que hem anunciat al
comen<;ament d'aquest capítol.
On els instruments de música es representen esplendids i bonics a Catalunya, és en la
pintura medieval i del renaixement damunt fusta. Els retaules catalans dels segles XIV-XVI,
especialment, es presenten rics a desdir en aquest pimt; allí trobem sovint tota mena d'instruments de corda, de vent i de percussió; l'orgue hi juga sovirit un paper importantíssim. Com
a mostra del material que raja en aquest punt de l'art pictoric deis segles XIV-XV, donem a
continuació les reproduccions següents. 1
1.

ultra

Per l'estucli de la pintura medieval catalana,
GumoL, La Pintura Mig-Eval Catalana, 1-II,

J.

cf., Ch. H.. PosT, A history of spanish painting, 1-v

(Harvard Univ. Prcss. des del 1930).

f.'ig . 18 . - Valen cia : :\[u,cu Diocesa, <•L<t Verg ~ d~ la Lleto>.
H.etaule t!e L\oreny de Saragossa, segle XIV.
Quatre angels que sonen la viola da braccio, l'orgue i dos llaüts.

Fig. 19 - Valencia : il!useu Diocesa.
Detall del retaule «La Verge de la Llet•>, de Llorens: de Saragossa (?), segle
Un angel amb la viola da braccio.

XIV.

Fig. 20.
Bar~e lona
:\lu sc u Uioc csit, 11 . 0 8054.
N.etaule de «Tots els SantS>>, del taller de Serra, segle XIV. Dos imgels que sonen la flauta dol¡:a i l'orgue.

Barcelona : ~Iuseu Diocesa, n. 0 8r3r, segle xv.
Tres angels que canten música a veus,
tres que acompanyen amb el llaüt, la flauta dolva i altre llaüt.
Fig.

Fig . 2 r -·- Barcel .:> na : 1\Iuseu Di r:ccsi. n .o 8059·
Fragment del relaul.e de uTots els Sants•>, del taller de Serra, segle xrv.
Personatge que sona el Salteri.

1

1

22. -

Fig. ZJ . -

Barce lona : Museu Diocesa , n. 0 8132, segle xv. F1 ag mcnt de !'a nt eri o r.
Tres angels que son en la flauta i dos llaüts,

Fig. 2 4 . - Card o na : Esg ll'oia ptrr()quial, scgle x\·.
Tres músics que sonen la vwla, el llaut 1 la flauta dolca.
l:libli oteca de Catalunya
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CAPÍTOL VI

NOTES DOCUMENTALS SOBRE ELS LLIBRES DE CANT DELS SEGLES IX A XIII
A CATALUNYA

El capítol sobre els llibres de cant, que els nostres temples posseien durant els segles IX-XIII,
és un deis més instructius per poder-nos fer ca.rrec exacte de la importancia que la música tenia
aquells rlies a casa nostra. És un fet que fa pensar molt en veure el gran contrast que ell forma
amb els temps posteriors; així veiem com als segles x-xi, esglésies petites i de poca anomenada
es preocupaven tot seguit de posseir els llibres de cant més indispensables per al bon servei del
culte; si tenien, dones, llibres de cant, per for<;a havien d'existir cantors aptes. I si atenem els
planys deis monj os catalans que en ple segle x es corfereixen en veure com els codexs i documents
deis seus arxius són cremats i sovint robats per a dur-los a enriquir les biblioteques musulmanes,
principalment en temps del rei Almanzor, el destructor del monestir de Sant Cugat i de la nostra
Barcelona, vers el g86, ens donarem compte de la malvestat que les tals cremes foren per a la
cult,¡ra musical catalana. 1 Per petit' i pobre que fos el monestir, per humil que fos l'església, a
mesura que anaven restaurant-se després de la invasió dels sarra1ns, tots es preocupaven de posseir de bell nou els llibres més indispensables per al culte, i entre aquests, sovint els llibres de
cant hi tenien una predilecció especial.

t.

Els llibres litúrgics fins al segle Xlll

ELs LLIBRES DE LA MISSA. - Per a tenir una idea clara dels llibres litúrgics i dels llibres
de cant que tindria la clerecía catalana durant els segles IX al XIII, ultra el que hem apuntat a les pags. 9 i ro, cal dir quelcom sobre els llibres usats a la litúrgia romana aquells dies.
La litúrgia i el cant de la missa, a Occident, es trobava per separat en diferents llibres que
més tard s'ajuntaren formant altres llibres més complets. El llibre classic del celebrant rebia
el nom de Sacramentarium ( Liber sacramentorum) que con tenia només el text de les oracions
propies per a la missa, com són les coJ.lectes, secretes, prefaci i canon, postcomunió i altres.
Avui encara se serven sacramentaris romans, gal·licans, celtes, ambrosians i mossarabs
alguns dels quals pugen al segle vn - com a record de les diferents litúrgies practicarles en

Fig. _25; - B ~trccl o na : Co!·l ccc ió Dalmau . :\l es trc d e '; 111·n1 e 1·-"1 (i ) cc,•lt•.
t
· ¡
'' · · ·' "
5 ts angcls
que can en t a tres dos que acompa nycn amb el ltaüt ¡!'arpa.

X\" .
I.
<<Manubrias pr::ediorum, instrumenta quoque cartarum, ac diversa volumina librorum, partim co msumpse re igni, partim deportavere suam acl terram .;

(M arca Hi spanica, col. 932). Sobre la destrucció de
llibres i documents, i sobre la destrucció mateixa de
temples catalans, cf. BALARI, Orígenes, 274 ss.
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altre temps a l'Església llatina. El Sacramentarium potser més antic que conservero a Catalunya és el de la catedral de Vic, n. 0 XLVIII, copiat el 1038 i conegut com a Sacramentari
del bisbe Oliva; en parlero a la pag. 136. Cal remarcar bé el fet qu~ el mot Sacramentarium
no ens ha sortit mai en els documents; adhuc el codex citat de Vic diu simplement Libellus. El !libre classic del cantor que contenía els cants de la missa era l'Antiphonarimn que
abra<;ava els cants de l'Introitus, Graduale i Tracius, Alleluia, Offertorium i Communio. Des del
segle IX hom dóna també el nom de Graduale al llibre que recollia els cants de la missa - nom
que s'adopta avui com a oficial - i d'Antiphonarium al !libre que contenia les antífones i el
cant deis responsoris. Els llibres del cant de la missa més antics conservats fins ara no tenen
música; així el Graduale de Monza, publicat per Tommasi, és del segle viii, i propiament és
un Cantatorium, donat que sols conté cants responsorials; l'Antiphonarium de Rheinau servat
avui a Zurich, Cod. 30, editat per M. Gerbert, el 1779, és també del segle vnr. Els monjos
de SoJesmes, en la se va Paléographie musicale, serie II, vol. rr. editaren en facsímil el )libre de
ca~t més antic i més preciós deis conservats fins ara (St. Gall, cod. n. 0 359); és un Cantatonum del segle IX que només conté els cants del Graduale, Tractus i Alleluia. L'Antiphonarium més. vell que citem a continuació és del 900; el trobem a Eguils, poble insignificant
de la Seu; Sl aquell temps existía ja en un poblet petit així, per for¡;a existirien també altres
antifonaris míllors en altres temples catalans. A Catalunya no s'usaria pas el mot Graduale,
donat que no l'hem trobat en cap document. Passant els dies, al segle IX, hom inventava
les seqü~ncies (proses) i els .tropus que es cantaven també a la missa; és per aixo que al
segle X 1 XI trobem arreu d1ferents mostres del Prosarium i del Troparium ja amb neumes.
El document més antic que hem trobat sobre !'existencia d'un Prosarium a Catalunya és de
l'any 960; es tracta de la dotació del temple d'un petit monestir benedictí de la Seu d'Urgell,
a Sant Pere d'Escales. Aixo vol dir, que altres monestirs més importants tindrien també ja
des de dies els seus prosers importats potser del Migdia de Fran¡;a.
Les lectures emprades a la missa als temps antics eren llegides directament ele la
Bíblia. En fer-s~ la tria de perícopes adés ele l'Antic Testament, adés deis Evangelis i Epístol~s del. N_ou, vmgu.er~n els Leccionaris (lectures del Vell Testament i Epístoles del Nou), o
Eplstolarzs 1 Evangeharzs. El Comes o Líber Comicus s'emprava adés per a les lectures soles,
adés per a les Epístoles i Evangelis conjuntament. El primer Ordo romanus parla de l'Apostolus que era una coJ.lecció de cartes apostoliques. En les notes que segueixen, el lector
veura com de Leccionaris en surten a desdir arreu de Catalunya en els temps antics; en
ca~vi, des del segle IX ja no trobem el Comes o Líber Comicus, ni tan sols l'Apostolus. Els
pnmers exemplars coneguts del Missale plenarium - compost de sacramentari, leccionari i
Graduale, alhora - pugen al segle x i el Missale que citem del 888 com a regalat el día de
la consagració de l'església de Ripoll, no seria pas plenari.
ELs LLIBHES DE L'ÜFICI. - En temps antics, a Occident, les Rores s'escrivien en
eliferents llibres per separat; llibres que, en ajuntar-se més tard, rebien el nom de Breviariu; o, Brevi~.rium. ~1 Brev~ari més antic que hem vist citat als documents que donem
~espres es en _Imven~an deis lhbres que tenia en morir el bisbe de Vic Wadamirus l'any 957;
es molt d~btos, pero, que ell fos tanmateix un Breviarium propiament dit com ja ho re~arc~va V1ll~nueva (Vtage, vi, 71). Els cants es contenien al Psalterium, a l'Antiphonarium
1 a 1 Hymn.anum. El Psalterium non feriatum no tenia cap relació amb el cor; en canvi, sí
~ue ~n t.ema el ~s~lt~rium jeriatum, el qua!, en evolucionar, ultra els salms, s'ajuntava amb
1 ?rdm.armm. de 1 ofic1 de temps que contenía els invitatoris, antífones, versicles, himnes. capitols. 1 oraciOns. Abunden for¡;a els Salteris que citen els documents vells de la nostra terra
e,! ~~1mer dels qu~ls és del 857. CAntiphonarium més antic conservat fins avui que conté
l ohc1 de la clereCia secular és l'Antifonari de Cules el Calb, provinent de Compiegne (;¡ vui
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París, B. N. lat. 17436); és del segle IX i no duu neumes. L'Antifonari de Bangor, que ultra
cantics, coHectes i antífones conté dotze himnes, és del segle vn i tampoc no conté mica de
música; en canvi, conté música l'Antifonari de Rartker cscrit entre el 986 i ron, servat a
Saint Gall, 390-391, i editat en facsímil a la Paléographie musicale, serie u, tom r. L'Hym narium més antic és el de Roma, Vatic. Cod. Reg. rr; va junt amb un salteri i fou ropiat
el segle vlll al nord de Fran¡;a. L'himnari més antic servat amb música és el de Moissar,
del segle x, avui a Rom.-1, Bibl. Rossiana; Dreves va editar els textos i les vint-i-cinc melodies
transcrites molt lliurement a Analccta hymnica, II, el r888; un deis himnaris més preciosos servats
fins avui i encara no estudiat, és el de la Catedral d'Osca; puja al segle XI. L'himnari més
antic que hem vist citat a Catalunya és el del prevere Deodonatus, que en el seu testament
del 900 el llega va al poble . d'Eguils, de la Seu d'Urgell. Quant a les lectures, es llegien
directament de la bíblia o bé anaven en llibres a part; eren el Lectionarium (Evangeliarium),
l'Homiliarium i el Legr.ndarium o Passionarium (Passionale); el més antic Passionarium puja
al segle vrr. De llibres així hom en trobara de citats als documents següents; el testament
del bisbe Sisebut II cl'Urgell, de l'any 839, parla ja del Lectionarium obtimum; en canvi,
en els temps antics no trobem d mot Evangeliarium, sempre se'n diu Lectionarium; és ja el
rr47 que trobem a Urgell IV 0 ' Textus Sancti Evangelii, malgrat que l'Romiliari surti ja el
890, a la consagració de l'església de Sant Pere de Ripoll, i que l'Evangeliorum disposito
( = Comentari deis Evangelis) el tinguem testimoniat ja el 913 a una església d'Urgell i que
les Epístolas Pauli et Actus Apostolorum com a !libres separats del Leccionari els trobem el
901 a Santa Maria de Fontanet, de Girona. El Legendarium a Catalunya es digué sempre
Passionarium, com ho prova !'acta de la consagració de l'església de Sant Miquel del bisbat
d'Urgell del 940, on es citen entre altres Missale j. obtimo, et Passionario j.; així també ho
trobem especificat en l'inventari deis llibres de la Catedral de Vic fet l'any 957 a la mort
del bisbe Wadamirus, on se citen Passionarios ij. Les oracions del final de les Rores es
llegien directament del Sacramentarium o bé anaven reunides en un llibre a part; era el
Collectarius líber, Collectarium, Collectane1Jm, dit també Orationarius; ultra les oracions, sovint
contenía les antífones, indicava els salms i himnes que calia resar i el capítol amb els responsoris; seria, per tant, un llibre per al director del Cor. A Catalunya no trobem pas el
mot Collectarius; en canvi, a l'inventari deis llibres que tenia el monestir de Ripoll l'any
1047, se citen Orationarios vii.
ALTRES LLIBRES LITÚRGICS. -Es coneixia el Martyrologium ambla !lista dels martirs i dades
de llur mort, tanmateix un Calendari; el Martyrologiurn Rieronyminianum més vell conegut
puja a la meitat del segle v; el martirologi historie més vell és del segle viii. El primer
document sobre el Martyrologium a Catalunva és del 957, que cita un llibre així de Vic.
El Pontijicale . era el llibre propi del bisbe i contenía les oracions i cerimonies per a l'administració dels sagraments de la Confirmació i de l'Ordre, les consagracions d'un abat, rei,
clerecía. esglésies, altars, campanes, etc. Les dades més antigues sobre !'existencia d'un Pontijicale pugen al segle IX. En els documents que citem a continuació no se cita cap llibre
a1x1. El Ritualc - dit també Agenda, Obsequiale, M anuale, Sacerdotale, Pastorale - era el
!libre man'Jal on es trobaven les pregaries i cerimonies per a l'administració deis sagraments
i sagramentals, processons, enterraments i altres, llibre que era indispensable per 9-ls clergues.
És ben de remarcar, que si exceptuem el Manuale Toletanum del bisbe Sisebut JI de la Seu,
ele comen<;ament del segle IX, i del Manuale de Sant Martí de Salses del 857 que seria
encara del ritus toleda, en els documents posteriors no es parli ja d'altres manuals. Les
esglésies més importants tenien encara els seus Ordin,~s que regulaven i descrivien les funcions litúrgiques; són celcberrims els Ordines de Roma que Mabillon (t 1707) va descriure
amb nombre de quinze. L' Ordo Toletanus el trobem citat encara en el testament del preven~
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Deodonatus atorgat el goo. Cal recordar també els Ordinaris de cada església ¡ les Consuetudines deis diferents Ordres religiosos, monestirs i temples principals, més tard conegudes
a casa nostra amb el nom de Consueta.l
~·exi~:encia deis llibres litúrgics que contenicn música, ultra els documents que donem
a c?ntmua~.JO, ve refermada encara molt més pels manuscrits conservats que descrivim en el
cap1tol seguent. Mancats com estem d'un cataleg sistematic deis codexs litúrgics medievals
conservats a Catalunya, seria prematur el voler historiar ací com cal la historia deis llibres
litúrgics emprats als nostres temples aquells dies; quant als llibres que contenien cant, pero,
amb la taula que donem al capítol VII i amb el que diem al capítol vm, ja podem formar-nos una idea més o menys aproximada de la valua que ells tindrien i de l'evolució que
ells seguirien almenys des del segle x al xm.
Amb els aclariments que acabem de fer, resta ja ben explicat el contingut de cada
un del~ llibres qu~ citem en els documents següents; cal afegir només que l'Eptaticum
C~-Ieptat1cus) contema els set llibres de l'Heptateuch; el Dispositum, Evangeliorum Dispostto, etc., era una exposició o comentari bíblic; la Bibliotheca, segons sant Jeroni, era el llibre
que contenía tots els llibres de la Bíhlia, adés els del Vell com els del Nou Testament.
L'Smaragdus era l'autor del Diadema monachorum tan conegut ja des clels temps carolingis.

2.

Els llibres litúrgics i de cant als segles 1X i X a Cataluny a

,
EL MANU.~LE ToLETANUM r ELS PRIMERS ANTJFONARIS r HJMNARis.- El llegat ele llibres
mes ~nhc es traba en el testament ele Sisebut II, bisbe cl'Urgell (833-840), fet l'any 839. Entre
ell s Cita: <<Do et concedo ad clomum sancti Vicenti Gerre monasterium, Lectionarimn obtimum. Do
et concedo ad domum sancti Felicis, M anualem Tolctanum, Lectionarium et vestimentum>>.2 El
f~t de citar-se el M anuale Toletanum, demostra pro u clarament que en temps del bis be Sisebut II
S usa~a a. u:gell encara la 'litúrgia mossarab.
Tinguem present el poc que dominaren allí els
sarrams, 1 frxem-nos bé en aquest fet del M anuale Toletanum que veurem més tarcl encara
a Urgell; potser el canvi de litúrgia es faria allí adhuc més lentament que en els altres indrets
de ~atalunya - malgrat l' ésser tan vei:na de Fran<;a - pel mateix fet de la continuació quasi
no mterrompuda de la litúrgia mossarab. En la consagració de l'església de Sant Martí de Salses,
en el. B~rgada, feta pel bisbe Wissad al 8 de desembre del 857, el prevere Daniel dóna per al
serve¡ d aqucll temple <<duos libros : M anuale [Toletanum?] et Psalterium>>.3 En el testament
de Prot.asi, abat. del monestir de Sant Miquel de Cuixa, del 878, s'especifiquen les riqueses d'aquell
~~nestrr; pe~ d1ssort, pero, quant als llibres, sois se citen <<et libros perfectos xxx.>>, sense espeCIÍlcar de quma mena eren. 4 L'acta de dedicació de l'església de Santa Maria de Ripoll del 888
consagrada per Godmarus, bisbe de Vic, recorda, com el comte Wifred i la comtessa rega-

I.
Per a detalls més amples, cal veure, entre altres, J. BRAUN, Liturgisches Handlexikon (Regens2
burg r924). trarlucció catalana ·per A. GRIERA (Barcelnna 1925). A. BAUMSTARK, Vom geschichtlichen Werden der Liturgie (Freiburg i. B. 1923). C. ErsENHOFER,
Handbuch der I<atholischen Liturgik r (Freiburg i.
B. 1932), 57 SS.- M. BUCHBERGER, Lexikon /ür Theologie und I<irche (Freiburg i. B.) en curs de publicació
des del 2 1930 i els Texte und Arbeite dels monjos de
Beuron (des del 1917). <;Juant als !libres antics i moderns del cant litúrgic, cal veure especialment les obres

de P. WAGNER, A. GASTOUÉ i 1' Introducció a la Paleograjia Gregoriana de Dom G. M. Sunyol, edició
francesa, en curs de publicació.
2, V1LLANUEVA, X, ap. VII, 233 SS.
3· P. PUJOL, <•De la cultura catalana migeval.
Una biblioteca deis temps romimics>>, als Estudis Uni·
versitaris Catalans, VII (r913), 2.
4· <• . .. Sunt apud nos quingentae oves et centum
animalia ... et boves viginti, et libros perfectos xxx.
et vestimenta obtima Ecclesiarum quinque parilia . .1
M arca Hispanica, col. 8o3 s.
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!aren per al servei d'aquell temple <<calicem et patenam de auro, Missalem, Lectionarium, planetam et albam, stolam et manipulum>>, 1 sen se donar altres detalls, quant als llibres.
L'acta de la consagració de l'església de Sant Pere de Ripoll, del 8go, enumera els !libres
que l'abat i els monjos donaren per al servei d'aqnell temple, << ... Et tradimus ibi, ego Daqninus
cum fratres meos monachos, libros secundum possibilitatem nostram, scilicd : Eptaticttm, Homeharium, Missalem, Ordinem>>, 2 que sovint, als segles x-xr, contenien també peces de cant.
En la consagració i clotació ele l'església de Sant Martí ele la Vall del Congost, feta pel bisbe
Gotmar d'Ausona i per Emma, abadessa del monestir de Sant Joan ele H.ipoll, el 8gg, aquesta
elóna <<vestimenta eclesiastica, id est Kasulla, stola, succinta et manipulum, Missale, Lectionarium, propter remeclium anime mee et necessitate hujus ecclesie compulsa>>.~ És interessant,
per al cas nostre, el testament del prevere Deodonatus de l'església de Sant Fructuós del poble
ri'Eguils, al bisbat de la Seu, atnrgat el 8 de maig de l'any goo. Malgrat l'haver-la reedificat
el citat clergue, es tractava d'una església pobre; Deodonatus en fer testament, ultra el seu alou,
llegava allí <<. .. et ipsum meliorem Antifonarium et ipso .M.issale qui est novo místico et Evangeliorum disposito, et Sermonario, et Cronica. et Imnomm et Ordo Toletano ... >>. 4 Aquest és de
moment l'antifonari més vell que trobem citat en els documents de Catalunya. I en dir que
deixa l'antifonari rneliorem, suposa el! que en tindria d'altres de no tan bons. Cal retenir també
el fet d'un Ordo Toletano en una parroquia pctita de la Seu; aquest fct és una prova palesa ele
la usan<;a de la litúrgia mossarab al costat de la romana a aquell bisbat encara al goo. De
moment, no podem dir si el !libre d'himnes contindria o no música; segurament no contindria
música, donat que fins ara no es coneix a Europa un Hymnarium del goo que hagi arribat amb
neumes.
En l'escriptura de la consagració de l'csglésia de Sant Julia de Canalela, feta el 17 de
febrer de l'any goi pe! bisbe Nantigis d'Urgell, trobem la clausula següent : << ... Insuper ego Kampinus, diaconus, dono ad ipsam ecclesiam libros 11j. Missalem, Lectionarúmt et Antiphonanmn ... >>. 5
Així mateix, en !'acta de la clcclicació de l'església de Santa Maria de Fontanet, consagrada pe!
bisbe de Girona l'any 901, llegim : << ... Wilisclus, levita, dono atque trado ad jam dictas Baselicas,
id est, Missale et Epistolas Pauli et Actus Apostolorum ... >>. 6 La tercera vegada que trobcm un
llibre clcclicat rspecialmcnt al cant, com és l'antifonari, és al testament del bisbe Idhelerus (Iclalcari) de Vic, vers el gog. Per ésser d'un tcmps tan antic, val la pena ele retcnir-lo una
wgada més. Entre alti-es coses, diu el susclit bisbe : << ... concedo ad ccclesiam Sancti Petri Apostolorum principis cuí ego indignus praecsse videor, !11 issale, ... [ codi]cem r, Lectionarium I, Proplzctarum r, Passiones apostolorum quodiccrn r, Actus Apostolorum et Epístolas Pauli quodicem r, Canoncm quodicem 1, Smaragdum codicem 111mm, Antifonarium unum ... >>. 7 I si el
bisbe ele Vic, a comen<; del segle x, posseeix ja un antifonari, hem ele crcure que a la
mateixa Catedral, al monestir de H.ipoll, a Girona, a Barcelona, etc., existirien cl'altres llibn:s així
per al servei ele llnrs temples principals. Quatre anys més tard, al 3 ele desembre del 913, en
la dotació de l'església de Sant Pere d'Escales, feta pel susclit bisbe Nantigis a precs del prevere
Magnolf, hom clóna per al servei cl'aquell temple << ... libros, id est, Missale, Leccionario, Antifernario (sic), Psalterio, Evangeliorum disposito ... >>. 8 El gzo, a 25 dies ele man;:, el ~omte
Suny~r i la seva muller I\.ichildis fan una donació al monestir de H.ipoll; entre altres obJectes
per al culte, clonen << .. . libros vero Missale j., Eusebio j., Salterio j.>>. 9 En \'acta de consagració

1.
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s.
6.

Marca Hispanira, col. 817 .
Ma1·ca His-panica, col. 822.
MONSALVATJE, XV, c\oc. 202J
PUJOL, l . c., 2.
PUJOL, l. c., 3·
VILLANUEVA, XIII, ap. VIII, 234

7·

VJLJ.ANUEVA, VI, ap . XII, 266 SS.
PUJOL, l. c., 3·
C).
El P. PASQUAL, III, 109, din que havia vist a
Montserrat dos codexs antics, els quals contenien un
Nccrologi riel monestir ele Ripoll amb obits a[t>git>
de Montserrat, i de~prés la Regla de Sant Bcnet, amb
8.
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4· PUJOL, ibíd., 3·
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també, PUJOL, l. c., 3 .
· ·•
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na1 i, arreu de Catalunya; el mateix Hymnarium és un altre deis llibres que generalment aquells
dies duia ja la música, almenys deis himnes, així com el Missale duia almenys la música dels prefacis i Pater noster. Així veiem que quan el comte Borrell dota i féu consagrar els templ es de
Sant Feliu martir i Sant Martí confessor a la diocesi u 'Urgell, l'any 952, Seniofredus ofrena
també a l'església de Sant Fdiu, <<Antiphonario j.>> No sabem, de moment, si els altres ]libres
<<Bibliotega j . et alias libros x et ij >>1 que aquell dia es traba ven ja allí, contindrien també música. 2
En fundar l' església i la Sen episcopal de Roda, l'any 957, el comte Raimon i la seva muller Ermesindis donaren a aquell templ e <<tres libros: Missale, Lectionario atque Antiphonaria>>, llibres que
serien pulquerrims a judicar per les mostres que hem servat deis codexs de l'església de Roda. 3
Sobre tates, pero, fóra rica en llibres de cant la Catedral de Vic amb aquell Scriptorium
il·lustre que va poder competir amb el de Ripoll, i amb la seva escala científica de tanta renomenada els segles x -xr. L'inventari deis llibres d'aquell temple fet per \Vilara, bisbe de Barcelona, a la mort del bisbe de Vic de nom \'\;'adamirus, l'any 95J, és ben significatiu. D'entre
els cinquanta-tres codexs, trobem : << ... Eptatiquos ij ., Degada j ., Prophetarum unum, Dispositos iij. ,
Quarantenos iij., Saloman j., Hactus Apostolorum j., Job j ., Passionarios ij., Regum j., Channones iij.,
Antimphonarios iiij., Martirlegium j ., Isidorum j., Vita channonicha j. , Pastorale j., Machabeorum j.,
Lectionarios ii j., M issales iii j., V itas patrum j., T estum j., Psalterios v., et alias libros iii j., Breviario j., Cisternas (quaternos) cum tetania, et duos de Dedicatione .. .>>. 4 Aquest fet de trabar quatre antifonaris a la Catedral ausetana ja a rnitjans del segle x, és rnolt de remarcar: d'haver-se'n
conservat alrnenys un, la nostra cultura musical d 'aquells dies faria encara avui un paper
ben llult. El rnateix Ató, bisbe de Vic (t 970) el rnestre del gran Gerbertus, llegava
<<... Antimphonarios iij. et unurn qui est acl Arthes, alium qui est ad Chastelare, et alium
qui est a el vi liare Daniel [eren possessions se ves J, ?salterios iiij ., Lectionarios ij ., M issalia iij ... >>. 5 Així mateix, l'acta de la consagració de l'església de Bianya, de l'any 958, ultra
els missals i leccionaris, afegeix que el prevere Teudericus hi regala <<Antiphonario j.>>.6 Dos
anys rnés tard, el 960, l'església canonical de Sant Pere d'Escales, al comtat d'Urgell, fou erigida
en abadía i rnonestir de Sant Benet; la benedicció del seu primer abat fou feta pel bisbe de la
Sen, V/i ssad, i en la dotació del citat temple trobem Missale, Lectionario-Antiphonario in uno volumine, Psalterio r, Prosario j .>>. 7 Malgrat, clones, el tractar-se cl'un rnonestir petit, a rnitjans
r. Per al significat deis !libres que hom troba en
els documents vells, cf. VILLANUEVA, VI, 68 ss.; GuDIOL, <•Catit!eg dels !libres manuscrits anteriors al segle xvm del Musen Episcopal de Vich>> al Butlletí de la
Biblioteca de Cata.lunya, Vl, I<)25, p. 52 s.; NEuss, Die
J(atalanische Bibelillustrationen, 2 1.
2.
<•.\n no Dominice Trabeationis D.cccc.r.n. sub
auno xvrr. Regis Ludovici veniens r everendissimus
Gu isaclus S. Urgellensis Ecclesie. opilio in predictu
comitatu in locum nuncupandum Civitate per preces
Domn i Borrelli incliti marchionis ad consecrandas
ccc!esias in honore S. Fclicis martyris et S. Martini
confessoris ..... >> El susdit comte dóna a l'esgl~sia totes les decimes dominicals de <<Ci,:itate preclicta et
de Valle Andorrense et quantum aloudem habco in
Encampo .. . Et sunt ibiclem libri liibliotega r. et
alios libros x ct VII. ct ele vestim entis albas nn.
stolas cum auro II. cum fan onil>us ct sine auro ll.
similiter cum manípulos n. amigto r. cum auro et
alios n. sine auro. corporale cum auro. et casullas vr.
et cappas II. turihulum r. calicem I argenteo et alio
de estagno, fa citergcos II. pallii et m8trati sunt XII. .....
Et ego Seniofreclus jam dictus, ad supra norninatam
ecclesiam dono Antiphonario r. et p ellum eream, et
Biblioteca de Catalunya

candelabro et alode meum ..... » PASQUAL, IX, I7; també
45 s.; PUJOL, l. c., 3- Copiat del Cartoral del monestir
de Semi Sadurní de Tavernoles, servat al Seminari de
la Seu cl'Urgell.
3· <<. .... ego Raimundns Dei gratia comes simulque
et conjux mea Aeresinclis ..... donamus et in ornamentis ecc!esiae r. calicem de argento, et una cruce de
argento e't r. signo de metalla et III. libros : Missale,
Lectionario atque Antiphonario et duo vestimenta ... >>
VrLLANUEVA, xv, ap. XLIV. Marca Hi spanica, col. 875;
Espaiia sagrada, XLVI, 229 S. SERRANO Y SANZ, Noticias
y documentos históricos del Condado de Ribagorza, 467.
4· VILLANUEVA, VI, ap. XV. p. 273 S.
5· Pergamí. original que hem vista l'Arxil!l Capitular de Vic.
6. <<. .. Denique in Dei nomine habent ipsas ecclesias de ministerio ecclesiastico a lbas III. amictos n.
stolas III. kasullas IL manípulos Ill. kalicem r. cum
sua patena, fecestergulos duos cum sirga. Missales
III. Lectionarios Il. at alios 1\Iissale minores l!. et Sposito 1. Et ego Teudericus presbiter d ono Antiphonario
!.>> VILLANUEVA, XIII, ap. XVII, p. 249 S..
7· «... Et ego Francemirus presbyter ..... dono atque traclo ad domum Sancti Petri ..... libros Eptatico
IÓ
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testament el rs d'agost del 992, disposa que el seu cos s'enterri a Santa Maria de Ripoll,
i, entre altres coses, llega <cad Sigofredo nepoto meo, et ipsum meum Antijanarium ... et
Giscafredo ... ipsum meum Psalterium ... et ubi corpus meum requiescit, donare faciatis Missale I.
et Leccionario J.. .>>.l

3.

.l

Els llibres de cant al segle XI

ABUNDOR DE LLIBRES ARREU DE eATALUNYA. - Al seg]e XI, la cultura musical de]s
nostres temples, augmenta encara i en fa bella florida. Ro demostren bé els fets següents,
que per desgracia es limiten sempre a les notícies documentals. El 23 de juny del roo4,
Madexus, sacriscrinius de Vic, feia testament, on trobem la següent clausula : <cln primis,
namque, donare faciatis ad domum Sancti Petri in sede Vico ipso meo kavallo et emere
faciat ex inde Lectionario simille illnd quod est in ipsa sede Sancti Petri et Missale uno. >> 2
En els manuscrits del pare Pasqual trobem una copia feta per Traggia deis documents servats
al monestir de Sant Florian a l'Aragó; es tracta de l'escriptura de la consagració de l'església de Sant eliment, <<in villa que vocatur Lorroi in valle Ripagorza prope flumen !sabana>>.
A precs de Galindo, abat, i Gimar, prevere, vingué a consagrar-la el bisbe Ahemericus, als
3 dies del mes de novembre de l'any 1007. El prevere Gimar dóna diferents terres, vestimenta i llibres litúrgics per al servei cultual; entre altres coses, trobem : <ej. camiso, ij.,
stoals, j. amicto, ij. pallios, j. calice, iij. M issalia, j. Psalterium, j. Breviarium. Et ego
Galindo mitto j. Antijonaria>>. 3 Uns anys més tard, en la segona consagració de l'església de
Roda, feta el ror8 - recordem que la primera havia estat el 957 - trobem com en l'escriptura original s'anota <c Ego Acto, et ego Adalmandus donamus IIII ornamenta ecclesia, libros,
vestimentis, chalice, cruce>>4 sense detallar els llibres. Un any més tard trobem !'acta de consagració de l'església de Sant Martí de Vallmala o Fontanet, al comtat de Peralada, fundació dels monjas de Besalú. Aquesta església fou consagrada per Berenguer, bisbe d'Elna, amb
permís de Pere Roger, bisbe de Girona. Per a l'estudi de la cultura musical trobem en la
citada escriptura el següent : <cDenique in Dei nomine, ego Suniarius monachus, cum vrcmrtate ipsius loci, clono ad cliem dedicationis ad iam dicta ecclesia, librum que dicunt Omnia
bona, et Lectionario j., Antiphonario et Missale j.>>. 5
El 1045 surt per primera ve~ada, en els documents que hem mirat fins ara, un Antifaner
-el mot catala que correspon a l'Antiphonarium- i un Pnsser - altre mot cat?la que correspon potser al Prosarium llatí. Proser o Prosari en catala -. Potser que es trae ti també cl'un
recull de Preces com a cants penitencials tan usats dins la litúrgia mossarab i que a eatalunya
foren practicats fins a comen<;:ament del segle XII. Fins ara, pero, no hem vist enlloc mai citat
un Precer en el sentit apuntat; es tracta, dones, segurament d'un Proser en el sentit de recull
de proses o seqüencies. Tot aixo ho trobem en el testament de Remon, levita, qui atorga testament en vigílies del seu peregrinatge a Sant Jaume de Galícia . el 22 d'octubre de l'any I045·
Entre altres, fa el següent llegat : << ... et libros quos ha beo in Bethulona, hoc est, A nlifaner,
Missale, Presser, Saltirio, Quaterniones de Flore Psa![m]orum, alío Missale quem habeo in pignus
in villa Tizana per solidos viij., de calcina (sic) redimant...>>. 6
documentos históricos del condado de Ribagorza hasta
la muerte de Sancho Garcés, m (año I035; Madrid,
1912), 472.
r. MoNSALVATJE, xv, doc. 2160.
2.
GuDIOL, Butlletl de la Biblioteca de Catalunya,
VI (1925), 53 ·

3· PASQUAL, IX, 345·
4· SERRANO Y SANZ, Noticias y dacumentos susdit, 484 SS.
5· V!LLANUEVA, XIV, ap. XXVI, p. 317 s; MONSAI.·
VATJE, XI, 282; Esp aña Sagrada XLV, 307.
6. PUJOL, l. c., 4·
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Er.s LLTBRES DE RrPOLL. EL TROPARI. - Sobre tots, és interessant el cas del monestir de
Ripoll. Donat que un altre dia tractarem d'aquesta qüestió, valgui de moment el citar solament
els llibres litúrgics que possei:a el susdit monestir el 14 de man; de l'any 1047. Segons testimonia
el cat<i.leg datat d'aquell dia que ha arribat fins a nosaltres, Ripoll guardava aquell temps cent
noranta-dos codexs. Els que en més o en menys contindrien cant, eren els següents : << ... Passionar[ios] iiij., Missal[es] xj., Lection[arios] iiij., Ant[iphonarios] xiij., Prosarios ij . ... , unum Toletanum ... , Im[nario]s x ., Orationarios vij .... , Missal[es] Toletan[os] v .... >>.l De segur que no trobaríem altre monestir a Europa que en l'any 1047 posseís ja tretze antifonaris, i deu himnaris.
I cal remarcar que la majoria d'aquests codexs serien ja del segle x. Afegim a aquests els que
havien prestat a fora; així, el monestir de Montserrat havien encara ells prestat <<Missale I. .. ,
Ymnos, Antifonarium u D'haver conservat, si no tots, almenys la meitat dels llibres de cant
que Ripoll servava aquells dies, el cenolJi catala seria avui tingut com a un deis millors fogars
musicals d'Europa. El prevere Vives, l'any roso, llega a Salla, nebot seu, << ... ipso meo Antiphonario cum ipso canana socharrato ... >>; 2 Antifonari que quatre anys més tard, en el testament sacramental del citat Salla, fet el r3 de desembre del ro54, el trobem llegat a un germa seu de nom
Guillem : << ... et ipso meo Antiphonario et ipso Tropero cum ipso canana socarrato remaneant
.ad Guillelmo fratre suo ... et ad S. Michaele Oficiaría suo ... >>. 3 Ací trobem, dones, per primera vegada especificat un Troparium; si un simple clergue de la Seu d'Urgell tenia ja el seu tropari a mitjans del segle xr, per forc;a els monestirs i catedrals catalanes en tindrien des de .la
primera florida dels tropu!:> al segle x; troparis que sovint anirien units amb els prosaris i amh
els mateixos antifonaris i himners. Així mateix, un tal Sunyer, en el seu testament del 25 d'agost de l'any I054. llega tots els seus llibres al seu fill Giskafredus; es tracta dels llibrcs : <<Antiphonario, Licianero, 4 Tropero, Psalterio, Flore psalmorum et Himner ... >>. 5 Un tal Arnall, en
testament atorgat el 22 de desembre de l'any ross, llega <<ipso meo Presser cum Himnen> a
Tedberga; 6 seria ell segurament un prosari mixte de proses o seqü<'mcies i himnes. L'any
ros6, a 5 dies del mes de maig, Borrell, bisbe del comtat de Ribagorc;a, va consagrar una església a honor de Jesucrist i Santa Maria a la ciutat de Roda; aquesta església fou edificada
p~r Acto i l.a seva muller Cheno i fills. En la dotació de la tal església no s'especifiquen els
lhbres; es dm solament << ... Ego Acto et ego Adalmandus donamus in ornamento ecclesiastico
Libros, vestimentis, chalice, cruce ... >>. 7 Un tal Arnau fa un viatge de romería a Roma; en vigílies
de la seva sortida del bisbat d'Urgell, fa testament al rg de gener del rosg; hi trobem el següent
llegat : << ... et ipso Troper c1,¡,m Himner ad Guillelmo in vita sua; posd ejus discesu, ad sancta
Maria remaneant et sedeant in scrinio retro altare, et qui abstraxerit ab Icclesia fiat in consorcio
lude proditor ... >>. 8 Més amunt hem parlat del caput schatae que hem considerat com a precentor
o cantor del core clesiástic. Una altra prova clara que el caput scholae deis nostres temples, als
~egles X-XIII, era un praecentor, la dóna el següent document. Es tracta d'aquell <<Poncius levita
et capud scolae Sanctae Mariae Sedis Gerundae>>, canonge d'aquella seu almenys des del ro3r
al ro64, en que féu el seu testament. Entre altres llegats, trobem aqt;est : << ... Et omnes meos
li?ros maiores et minores, id sunt, Antiphonariwm et duos Officiarios et Carolum, et Líbrum Jud~cum ~t .Canonum et Glosam et Storiam Ecclesiasticam et Psalterios ij ., et Regum et Lectionanum dimitto Sancto Martino de ipsa costa ... >>. 9 El fet de posseir un antifonari dos oficiers
un leccionari i dos salteris prova a bastament que el susdit Poncius seria un can~or d'ofici, el
l.
VILLANUEVA, VIII, 35 SS. A l'ap. IV dóna el
catd.leg del segle XII, en el qua! surten els mateixos
citats al cataleg del segle XI. BEER, l. c., 1, 101 ss.
2,
PUJOL, l. c., 4·
3· PUJOL, l. c., 4·
4. Cal llegir potser Lcr.cionario?

5· PUJOL, ibíd., 4·
6. PUJOL, l. c.
7· PASQUAL, VJII, 740.
8. PUJO!., l. c., 4·
9
VJLLASUEVA, XII, ap. XXVIII, p. 301 SS .
Rws, Anal. Sacra Tarraconensia . IV, 359 ss.
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praecentor del cor de la Seu gironina. Cal tenir present que 1' Officier comprenia els oficis de
la missa i sovint duia música.l Deiem fa poc que els antifonaris durien sovint anex la part de
tropari, com sovintment ho trobem en els antifonaris del segle xr servats fins ara arreu d'Europa.
Aclareix encara aquest punt el testament sagramental d'un tal Isarn, sacerdot i sagrista de
Santa Maria d'Urgell, atorgat el ro d'agost del ro6g. Isarn deixa a Santa Maria, el seu << ... AntifonariO>> que féu copiar «cum ipso suo Troparim>, i a Sant Liberi <<que est in Vilua>> (avui BPlllloc) el seu missal.2 Guillem, prevere d'Urgell, el 25 de marc; del ro74, llega a Guillem <<Psalterio
j ., j. Troper, Quaternos de Officiario et j. Himner ... >>. 3
En un altre testament sagramental del 6 d'agost del ro78, un tal Seniofred, també d'Urgell,
ilega <<j. Ostiarium, et Antíphonarium ... >>, 4 i Pone;, sacerdot d'Urgell, en el s~u testament sa~ra
mental c\el 28 de marc; del ro8r, llega el seu Leccionarium al Sant Sepulcre 1 el seu Psaltenum
a Guillem de Sant J ust. 5 A 3r de mar¡; del ro65, Gerbert Bonusius en el sen lestament llega
a la Canbnica de Barcelona << ... et libro J. ]udice et Troperio J . ... et Psalterium J. minore
quod Seniofret Lupes teneb>s. El ro78, 6 octubre, J ohannes- caput scholarum.. de Girona -llega
7
<<Biblotecam 1. et Charulos III . et Passionarios JI. et librum Expositionis Apocalipsin» • El
bisbe Raimon Dalmau de Roda, restaura l'església de Falces destruida pels pagans, << ... et
ego Gonsalvus ... misi ibi ... unum Psalteriwn obtimum, et misi i?i unum Missale in qua .erant
Epistole et Evangelia ... >>.s L'any ro82, als rg dies del mes de ma1g,. el clergue Amalus: dona a
Déu i a l'csglésia de Montserrat, entre al tres coses, <<... Ojjtctarwm et A nttphonanum cum
Responsoriis>>.9 Encara que en els segles x-xi, el nom AntiphonariL•m atenY:a ~ropiament. cls
cauts de la missa i de l'ofici, i, per tant, sovint també el cant dels responsons de Matmes,
aquesta és la primera vegada que veiem especificat un antifonari <<cum Responsoriis>>. En el
testament sagramcntal del prevere Dalmau Gcribert, jurat damunt !'altar de sant Joan, en la seu de
Barcelona, el r8 agost del ro8z es llegeix : <•Dimissit Guitardo Boetii ... Uno Missal grosso. Item
dimissit Sancte Marie de Palaciolo Missale uno minore et unum Ojjiciantm similiter cum Responsorio et Imnario, et Antifonario ct Psalterio. Et dimisit sanctc ~ruci santiqu~ ~ulalie suum
Prosarium et M artirologium et Quadragenariwm>>. 10 Segons una <<Scnptura memonahs>> deis ornaments <<Sancte Marie Kastri Muri>>, del monestir de Mur - a la Conca de Tremp, fundat el
ro6g - en temps del prevere Galindus qui <<reliquit claves ecclesie in manu Berengarii et alío-

• J

1.
Per demo s trar-ha, record cm de passada que a
Sant Joan de Vilatorracla, prop ele Manresa, es serva
un Cantora! del scgle xrv, en pergamí, miniatures 1
caplletres policromad es , i al colofó del foli 174 es llegeix:
<<Presens lib er qui vocatur oflicier.» El !libre fou escrit per <<Bcrnardus ele Podio, Camerarius ecclcsie
beatc i\1arie ele l\Iinorisa orclinis Sancti Augusttm,
vic. dioc ., present e m librum scripsit et dr! omnibus
íiclem fecit sig+num manu sua propria appos uit an no
clom. M 0 cccl 0 secunrlm. Comen¡;:a amb la música d e
l'intro it Ad te leva1•i , talment com si fos un Gradualc.
Vcg i s Revista Ilustrada jorba , c\csembre del 1914.
També Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca
de !Jages, xn (1916), 194 .
2.
PUJOL, 1. c.. 4· En el testament del susclit sacerdot, sagr istit de la Seu d'Urgell << ... et ip;;o s uo Antifonar io que fecerat scribere ... ut s:ocler<'t m ipsa eclesia
Sancta Maria sedis die coticlie simul cum ipso suo
Tropario, et ipso Nlissal que fccerat scribere, precepit
remanere ad sancti Liberii .. . >> (MIRET 1 SANS, <<Aplech
ele documents d cls segles XI y xm, al Bol. Acad. 13. L.
Barcelona, VI (rgii-12), p. 385.
3· PUJOL, l. c. En el t cstamcnt del clcrgue Guillem
<<. .. ad Giscllafred sacerdos ipsa mea capa nova ... A el
Oliva Ramon ipso orreo que ego comparavi de ipso

gramatico ... ct ipsa mea vascula maio :·e v-:!1 minore ...
et choto I. de lit et pelli c ia mea nov8 et capa mea
v etcrc ct ?salterio I. Troper et quaternos ele Oj¡iciario
et Hymn :r I. r cman ea t ad Guilelmo iam (licto ut tenea t in .serv; c io Sancte iV!ari c et ipso ?salterio qui fuit
ele Guilab erto sacerdos reman eat ad Sane ti Sepulcri .. . »
(MIRET 1 SAKS, B ol. Acad., 13. L, VI (rgii-12), 385 s.
4· PUJOL, l. e, 4·
5· PUJ OL, l. c., 5·
6. Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó, Fons Sant
Llo re n<;: del Mont. Fou Mn. J oa n TARRÉ qui gentilment ens presta aque'3ta nota.
7· J. RIUs, Analecla S. Tar ., IV,. ~68.
.
8. << ... et ego Gonsalvus .... . m¡,,¡ 1b1 1. cahcem
de xv, soldios de plata deauratum intus. et alium
calicem minorem de x. solidos de plata totum suptr
auratum intus et foris. Et unum vestimentum integrum et unum Psalteriumobl imum, et misi ibi unum
Missale in quo erant Ep1stole ct Evangella ... » PAsQUAL, VIII, 243·
9· PASQUAL, III, 37 ·
10.
Liba. III. Antiquit., f . 9., doc. r7; MAS, Boletín,
vm, citat, p. 157. Santa Maria de L!adó, és una capella
de la parroquia ele Sant Julia de Palou. BALAR!,
Orígenes, 583, el dóna com ele l'any 1080.
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rum clericorum eiusdem ecclesie>>, llegim : «<n primis, sunt ibi Kartule alodiorum sancte Marie
et libri maiores vel minores decem. cruces tres ct Textum argenteum Ih; es tracta de quan hi fou introdu!da la vida canonica agustiniana, vers el 1095.1 L'any 1096, el jutge Ramon Guitart deixa
a Ramon Guillem clergue, << ... librum meum Iudiciale cum libro Etico et Psalterium meum ... >>, i a
Sant Martí de Mata, << .. Officiarium meum et Hymnarium ... >>. 2 I és curiós de recordar el preu
que costaven aquells antifonaris preciosos, pel fet d'aquell Ermengol Samarell, qui el 1076 llega
cinc unces d'or a Sant Pere de Vilamajor, per la compra d'un antifonari : <<Uncias v. auri per
precium Antifonarii ... >>3 En el testament d'Esteve, levita d'Urgell, atorgat l'any 1097, al 25 de
gener, llegim la següent clausula : << ... et ipso meo Antiphonario cum ipso Psalterio, cum omnibus aliis meis libellis, relinquo ad S. Petrum ... >>4 El P. Pasqual copia un inventari de l'església
de Roda que ell havia vist en un cartoral d'aquell temple, del segle XI o comenr;ament del segle xn; entre al tres llihres litúrgics trobem : << ... ij _os Lectionarios, ct iiij. M issales, et ij. Ordinales ... , et iij. Ojjiciaria et j. Antifonarium cum Ojficiario, et alium Antijonarium ... , et viiij.
Psalteria, et j. Consuet~tdines. et j. Prosarium ... >>. 5

4.
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Els Ilibres de cant als segles XII i XIII

MINVA DELS LLIBRES DE CANT ALS SEGLES XII- XIII. - La riquesa dels llibres fou,
dones, considerable. El fet de poder citar alguns llibres litúrgics que contindrien cant ja
al segle IX, el fet de poder situar uns trenta antifonaris a difcrents esglésies catalanes ja al
segle x, el fet de poder-ne assenyalar uns vint-i-vuit com del segle XI, alguns dels quals eren ja
copiats al segle anterior, i un bell rengle de himnaris, prosaris, pressers, etc., no és pas de poca
J.
<<Scriptura memorialis de ipsis ornamentis
Sancte Marie Kastri Muri que habebat per diem quando
Gal.indns presbiter reliquit claves ecclesie in manu Berengarii, et aliorum clericorum eiusdem ecclesie. In primis, snnt ibi Kartule alodiorum sancte Marie et libri
maiores vel minores decem. Cruces tres, et textum
argenteum JI. .. >> Vers el 1095 hi va· ésser introdulda la
vida canonica agustiniana. (MrRET r SANS, al Boletín
de l'Acadimüa de Bones Lletres de Barcelona, vr,
p. 120 SS.
2.
Lib. II. Antit., f .. qS, doc. 434· MAs, Boletín
c itat, p. r 57· Sant Martí de Mata és ·una suiragimia de
Santa Maria de Mataró. BALAR!, l. c., ho treu també
del Liber Antiquitatum citat.
3· BALAR!, l. c., 584; ho copia elE' A ntiquitatum liber,
m, núm. 170, f. 6_2 v. MAs , Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona, vur (r915-Ió), p. I57·
4· PUJOL, l. c., 55- L'inventari de Roda que es trobava en el Cartoral del segle XI o comen<; del XII, diu així : «Breve de
thesauro Sancti Vincentii. In primis unam Blibiotecarn
(sic), et n. M aralia, et r. Carolum, et r. Apocalipsim,
et r. Dialogorum cum vita gregoriana et alium cHm
Martyrologio, et unum Sanctorale, et nr. Storiales,
et r. Quadragenarium, et r. Vitas Patrum, et n. Lectionarios, et nn. Missales, et Ir. Ordinales, et r. Burcardum, et r. Glosarium, et r. Summum Bonum, et r. Pastoralem, et r. Vitam Canonicam, et nn. Officiaria,
et r. A ntifonarium cum Offciario, et alium A ntifonarium, et unum Collectaneum, et r. Expositorium
Eptatici, et n. majares Donatos, et vmr. Psalteria,

et r. Consuetudines, et r. Prosarium, et Vitmn Beati
Augustini et Beati Saturnini in quaternionibus Ocab.
Sancti I ohannis B ap tiste. . .. . et vwr. pallia, et n.
ad mortuos, et x. capas, et r. capam lineam, et nn.
casullas festivales, et nr. lineas, et nr. dalmaticas
Diaconorum ct n. Subdiaconorum, et n. puerorum,
et VIL superaltaria, unum ex istis orlad de pallio,
et VIII. vestimenta, cum amictis, cingulis, et stolis,
et manipulis, et III. togas ele algotone, et nn. cortinas
pallii, et r. racena de pallio, et nn. cortinas lineas,
unam ex istis cum cluobus listis optimis de sirico ,
et r. scrinium argenteum, et r. vas argenteum, acl
corpus Domin i, et r. urceum argcnteum, et r. scutellam argenteam, et r. Sextum argenteum cum gemmis
cleauratum, et aliud ligneum cum lapid e, ct r. argenteam lapidem, et n. ligneas, et nn°r vascula argcntea ad vinum et aq uam et nr. argenteos calices et II.
candelabra argentea et II. cristalla, et XII. tapeta,
et n. bancales, et candelabra minima vr, et majora III,
et r. turibulum argcnteum et aliud de metalla, et x.
gemmas, et xxx. et nn. cristalla et n? coclearia argentea, et III. anulos aureos cum gemmis, et r. gemrnam
cum sigil!o, et r. caput argenteum de virga, et r. pectinem eburneum, et r. vas metallinum optimum et
aliud minimum et III. bacinas, et n. urceos metallinos,
et r. vasculum de stagno ad vinum, et II. pulvinaria de
sirico, et nos fallistols, et r. dentem elefantinum, et r.
ovum, et II. linteamina cum listis de sirico, ct alia 11.
cum fimbriis, et L linteum ad Sextum portanclurn
orlad de pallio, et I 35 caligas, et r. sandalias, et 11.
mitras, et III. paria de cirotecis, e t unum algalota de

importancia. I cal remarcar bé que la coneixen<;a de !'existencia dels t~l.s ~ntifonaris ar_ri~a fins
a nosaltres diríem per atzar, sols pel fet d'haver-se conservat documentacw d alguns llocs 1 d alt~es
no, 0 bé, que en la majoria d'actes de les consagracions d'esglésies no resin mot sobre l'ex1stencia deis llibres litúrgics i musicals. Si esglésies pobres i tan arreconades posse1en, com hem
vist Jlur Jlibre de cant anomenat Antiphonarium, que no seria dels monestirs i esglésies de
ren~menada de casa nostra! El mateix fet de Ripoll de posseir tretze antifonaris a l'any 1047,
que de primer moment sembla una cosa portentosa, no ~s mé: que ~~ fet normal a ca~a ~ostra
aquells dies; si la Catedral de Vic posse1a ja quatre anbfonans a mlt¡ans del segle X, 1 s1, Sant
Benet de Bages en tenia dos, i altres esglésies humils també en possei:en un o dos, no es pas
cosa estranya que el gran monestir de Ripoll, el centre de música i d~ la cu~tura a !a. Catalunya
dels segles x-xi, en pogués posseir tretze. Espanta, dones, pensar quma sena la glona per nosaltres l'haver servat d'aquells cinquanta-nou o seixanta antifonaris coneguts com dels segles X-XI,
només una quarta part. Un altre fet digne de remarcar bé és el poc interes que ~enen J_a_ els secretaris redactors de les actes de consagracions d'esglésics del segle XII, d'anotar 1 espeClflcar les
donacions de ]libres litúrgics i de cant el dia de la dedicació i dotació de les esglésies. No
creiem pas que tan de sobte hagués pogut decaure la practica del cant litúrgic a casa _nostra,
perque hagim d'atribuir aquest silenci de les escriptures a la realit~t ~~ les p~ques d_onacwn: d_e
!libres; almenys quant als codexs necessaris per al culte, la tal exphcaClo no fora poss1ble .. S1gu~,
pero, com sigui, fa molt estiany que en els testaments del segle XII i següents no aparegum mes
!libres; els Jlegats de llibres adés litúrgics adés ele cant, són certament ben pocs. De_totes maneres,
cal tenir present que la documentació testamentaria dels segles XII-XIII, ha estat fms ara _poc estudiada encara per veure si el fet negatiu dels llegats de llibres així, s'avé amb el mubsme de
les actes de consagracions i dotacions de les esglésies catalanes dels segles XII-XIII.
En el testament de Ramon Bernat, paborde de Santa Maria d'Urgell, atorgat al 9 de gener
de l'any 1II9, es llegeix la següent clausula : << ... relinquo xx. solidos ad consummat~onem Lectionarii>>, leccionari que segurament seria propietat de Santa Maria. 1 Sobre tots. es d1gn~ de remarcar la importancia que té per la qüestió que estem ara tractant, l'i~venta~1 dels lhbr_es de
Santa Maria de la Seu d'Urgell, inventari escrit a mitjans del segle XII 1 pubhcat per pnm~r_a
vegada pel citat Mn. Pujol, que el va trobar al foli primer del celeberrim co~~x de ConClh_s
servats a l' Arxiu Capitular d'Urgell. Entre els llibres litúrgics, trobem els seguents .: <<._.. Pnmitus quidem Bibliotecas II. et u ... et II. Carolos. et ij. Passiona~ios et ~j. Me~salta, l· Toledanam et aliam Romanam ... , et UJ. Officiarios, et ivor Antzphonarza et l· Troper ... >>.
Encara en l'inventari s'anota que l'any rr47, als 14 dies del mes d'abril, <<... recepit Guillelmus Sacrista viij. Missals quorum iij. cum j. parte argentea et ivor. T~xtus
Sancti Evangelii iij. ex ipsis cum argento, et iij. Lectionarios quorun: unum c~m M:ssale
in eodem volumine et iij. Psalteria, et v. Officiaria, et vj. Responsona et Antrpho~~na et
in uno volumine Officiariu.m et Antiphonarium ... , et iv. Tropers, et ij. Bibliotecas, et 1]. Quarentenos, et j. Carolum et ij. Passionarios et Breviarium j ... >>. 2 En el testament d'un tal Bernat
aurifisio, [ací estava tallat la meitat de foli]. Noticia
ele trapos : ¡¡as colcetras de pallio, nr. kolcetas de
lana, JL almucellias, nr. superlectos de annamat,
II .superlectos ele martars, r. b ellos, v. linias, III. capecals de pallio, IIII. tapetas, xxxv. capecals, xxn .
borrons. xr. gualengas, et n. racenas. et m hospital! II.
draps et ortolanu s. n. guadongas. et r . plumach, et II.
banchales, n. sabanas optimos cum listis, et III, capecals vacuos ... >> . PASQUAL, vn;, 274 s.
Cf., també, Huelgas, I, 17. Cal t enir present que
VILLANUEVA, XV, I?I, en parlar de la Catedral de
Roda, entre els codexs cita un ele\ segle xn, i un altre,
del segle XIII, que conte nia obres d'Homer i Terenci .

El clarrer, <•Este lihrito tiene por cubiertas partede
un antifonario gótico del siglo x, de que he recJbldO
una muestra•>. On ha anat a parar aquest fragment
d'nn Antifonari de segur mossarab? Si un dia podícm
trabar-lo, seria una prava bonica de la practica del
cant mossarab a la frontera de Catalunya-Aragó,
adhuc en temps posteriors a l'epoca carolíngia.
I.
PUJOL, l. c., 5·
.
2.
Vegeu aquest interessantíssim inv~ntan complet als Estudi.s Universifaris Catalans cttats tantes
ele vegades, pags. s-6.
Pcre Bernat, prev., canonge de la S .:u de Barcelona en sortir de camí per a visitar el sant st>pulcre
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Berenguer, atorgat el 29 d'octubre del II48, consten els llegats següents : << ... Dimitto Sancte
Marie de Sancto Martino meum Officiarium quem se tenet cum Epistolario ... ; concedo j. Breviarium Sancto Cucuphati de Rego ... ; concedo Sancto Petro de Egara ... Salterium quod fuit
Sancti Ruphi et Guillelmo Bernardo de Rodors j. Salterium.>> 1 En un altre testament fet el
dia II de desembre del n69, per Berenguer de Subirats, canonge de Barcelona, llegim el seu llegat pe! qua] es declara bé com els llibres que anem esmentant contenien la notació dds cants
respectius : <<Relinquo ... nepotibus meis supradictis Berengario et Alexandro Ojjiciarium meum
et Responsorium, ita tamen ut Geeraldus de Cartitulo et Pontius Sancti Johannis teneant predictos libros donec ipse B erengarius et Alexander possint canere, et Sancto Vincentio de Petra
Bona 2VI. quaternos Pentatheuci ... Dimitto hospitali iam dicte sedis Barchinone meum Brevia·
riu11t». En el testament del mestre Radulf, canonge de Lleida, del n87, es llegeix també la següent clausula : <' ... Et relinquo altari ecclesiae Sanctae Mariae Ilerdensis meum Psa!terium, ct
Epístolas Pauli ct omnes alias meas libros Divinitatis . Alios vero lioros meos mando vendi, et
precium eorum distribuí pauperibus ... >> 3 El codex 2. B. 3- de la Biblioteca del Palau Nacional de
Madrid, és del segle XII i prové del monestir de Poblet. Al darrer foli es llegeix : << ... In nomine domini
incipit comemoracio de libros (sic) Populeti>>. Entre ells trobem << ... Duos Antiphon;,zrios ... ,
05
4
ij • Hz"mnarios ... >>. Com de I'any II9r, 15 de maig, podem citar un llegat de llibres que féu a
diferents llocs Pons de Sant .Toan : <<Dimitto ... ecclesie sancte Eulalie santheque Crucis meum
Ojjiciarium et R esponsorium et unum Prosarium ... ; dimitto altari sancti Johannis ... Missalem
novum et Testum et Ojjiciarium et Epistolarium in uno volumine ... ; dimitto Petro, nepoti meo
illum Testum qnod ipse scripsit et omnes alios meos libellos.>>5 No sabem si contindrien música
alguns deis llibres que Guillem de Bassa deixava a l'abat i als monjos del monestir Santes Creus
en el seu testament atorgat el 29 de maig del n96. 6 Segons el Líber Dotationum de la Catedral
de Vic, f. 69, el 1202, l'hebdomadari Bernat de Santa Margarida ofrenava <<suos libros, scilicet,
Ojjicierium, Responsorium et Antiphonarium>>; encara al f. 13, es testifica que Berenguer, succentor
de la Catedral de Vic, llega el sen Líber tonorum,? que, com es veu, es tracta d'un Tonale, i de
moment no sabem de quin segle seria. Bernat de Coll, domer de la catedral de Barcelona, a
2 de setembre del 1209, Ilegava els següents llibres : dtem dimitto R esponsorium meum et omnes illos quaternos quos preparaveram at scribendum Missale et omnes alios libros meos altari
Sancti Laurentii predicto, de quibus, ementur Iibri ad servitium altaris>>.s En l'inventari de la
Casa deis Templers de Corbins de l'any 1299, trobem : << ... I. Misal, I. Evangelister et r. Pistoler,
et II. Hoficies, r. Breviari ferial de tot l'an et r. Santoral, et r. Proser, I. Chapitoler, r. Saltiri,
r. Consueta, r. Responser .... . et r. rayl et r. arpa>>.9
<le J crnsalcm el 3 r de desemhre d el 1131 , féu testament
amb la següent clausula : << ... Dimitto ip si sedi m c(ls
libros qno3 teneat c!averins sedis et quando ipsi canonici in illis r ecordare voluerint liheret cos illis ac postea
recuperet.>> Líber I Anliquit., f. 6r, doc. 127. El mateix f éu Arnau, bis be ele Barcelon~ el r 142, en vigíJics
del seu viatge a J erusalcm, i en el seu testament:
<<Concedo iterum Sancte Cruci et Sancte Eulalie ...
meos libros qui in eadem ecclesia sunt, Bibliotecam
quam feci scrihere et a.lios>~. Liber I Antiquit. f. 198,
doc. 534- (Vegeu MAs, Boletín, VIII, p . 157 s.).
r. Lib. IV, Antiq., í. 89, doc. 228. MAs, Boletín esmentat, p. 158.
2. Lib. I Antiq., f. 53. doc. II.'J. MAs, Boletín susdit, p. 157 S.
El mateix Lib. l. Antiq., f. 209, doc. 56r. parla d'un
llegat ele llihres <]Ue féu Bernat de Puig Alt, canonge
de Barcelona el II83 : <<. .. Dimisit Petro cte Chonchabela suum librum judicem et Rethoricas ... Dimisit

eidem altari Sancti Anclrec unam <\lchadenam ad
tenendum ihi ornmnenta et vestimenta sacerdotalia ct
libros.>) Vegeu MAs, ibíd., p. 158. Allí mateix s 'esmcnten altres llcgats de !libres que són molt interessants
pel fet de la c ultura catalana del segle xn, P"ro <]Ue
segons sembla no contindrien res de música .
3· V!LLANUEVA, XV!, ap. XVI, 263 S.
4· LówE, Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis, 463 s .
5 · Lib . I A nliq., f. 167, doc. 442. MAs, Boletín citat, p. 1 5q.
6. Lib. IT Antiq., f 43. doc. 121. MAs, Boletín, 159.
7· J. GumoL, <<Catilleg elels ]libres manuscrits
anteiiors al segle xvrrr del Museu Episcopal ele Vich ,1,
al Bu/lletí de la Biblioteca de Caialunya, vr, 55·
8. Lib. I Antiq., f. 27íl. doc. í'47· MAs, ibíd., p. r6o.
9 . J. MrrtET 1 SANS, <<Tnventaris de les cases del
Temple d•; la Corona d' Aragó en r 289>>, Boletin de
l'Acad. de B. Ll. de Barcelona, VI, (r9II-r2), 70s.
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ELS ¡LIBRES DECANTA COMEN<_;AMENT DEL SEGLE XIV. - Un inventad de la Col-legiata de
Sarlt Feliu de Girona, detalla les joies d'aquell temple l'any 1310; entre els !libres, assenyala: .
<< ... Item unum librum Ojiciarium vocatum, notatum de quarta regula. Item duo~ hbr~s
Oj,liciarios vocatos , qui non sunt de quarta regula. Item unum Responsun: wm_ stto Anüfonarw
in eodem volumine de quarta regula. Item unum Responsuum et unum ~nt~jonanum de godescho¡
Item unum Zibrum de cantu godescho. Item grossum Col!ectarium ad Iatnle m coro deputatum ... >>.
De moment no podem aclarir en que consistien aquests llibres notats <<de quarta regula.>> . ~ots:-:
vol dir que estaven notats amb pautats de quatr: .ratlles? Més .estra~y és enc~ra 1~ classrhcacr~
del <<de cantu godescho>>; de trobar expressions a1x1 en temps mes antlcs, haunem fms pensat Sl
podria tractar-se de cant god, o cant mossarab.
.
. , .
.
.,
En arribar al segle XIV, va perdent-se la riquesa de lhbres hturg1cs. que con temen notacw
musical· en el segle XIV abunden arreu els inventaris o llegats amb l_hbres _o con~racte: amb
copiste; de llibres, pero són llibres de dret canonic i civil, bíblia, teología 1 classrc.s llatms~ d altres
s'anoten ja com a escrits en roman9 adés catalans, adés francesos. Pera acabar d ar:od~m~ aquest
capítol, citem només algun deis llibres de cant que consten en documents barc~lonms r_ vrgatans.
En l'inventari deis béns que foren del barceloní mestre Bernat de Fallms, escnt el 3 de
julio! del 1305, entre llibres de medicina i teo1ogia, trob_e~ <<Ite~ unum, li~rum de cantu. Item
duo Breviaria•>.2 En morir Joan de Mitjavila, mercader 1 cmtada de Valencra, el 133~, entre els
seus béns hom va trobar una infinitat de llibres; citem, d'entre ells,: «<tem un Goernes de cant
en pergamí. Item I. libre apellat Flos sanctorum, scrit en pergan:r, ab cubertes vert8. r.tem _r.
libre en paper scrit, apellat Lo R,oman9 de Tristayn ..... Item r. hbre de cant en pergam1 scnt.
ab cubertes blanques, apellat Proser. Item r. libre ab cubertes de fust, de can;, appelat Santo;:l.
Item r. libre ab cubcrtes vermelks, de pergamí, de Evast et de Blanquern~ ;·· >>. Pons de Gua a,
bisbe de Barcelon:=t, el 20 de desembre de l'any 1333, feia una donac10 a la cated.r<Jl de Barcelona d'ornaments ríes, joies, béns i un bon rengle de llihres; entre aquests, << ... Item omnes
libros nostros de cant del cor, jam factos et quos de cetero faciemus usque ad com1J!ementum
novem vel decem voluminum>>.4
•
Encara que siguin ja més tardans, no volem deixar de recordar alguns dels Il1bres amb
música polifonica que surten en l'inventari dels llibres que es g~arda:e~ a la seu de ~~rc:~ona
a comen 9ament del segle xv, quan el patriarca de Jerusalem 1 adm~mstrador d~ la dwce~I ~e
Barcelona visita aquell temple el 1421. Aquest inventari duu una nquesa de lhbres amb musica gregoriana i de tota mena de codexs; entre la infi~itat de cüdexs, que:~ ~~relaven a la
sagristia, Ilibreria, trona, cor i presbiteri, trobem els seguents servats a 1~ sa,nstla ..
«<tem alium librum Prosari-um vocatum per totum cum co h oper t rs d e r Ubeo , incir)it in
secundo folio magna de terris et finit amen in cantu.
r. España sagrada, 45, 255. Valla pena d'apuntar
íntegre !'inventad deis !libres litúrgics que es guardav.en allí el 1310: «... Item tres libros Missales completos
ct pulcros. Item tres libros Missales 1_10n completos.
Item duos libros qui vocantur Ordmarn. Item mmm
librum Evangelistarium et alium llbrum Ep~stolar~um
vocatum. Item unum librum Oficiarium vocatum,
notatum de quarta regula. Item el u os libros o¡ ficiarios
vocatos qui non sunt de quarta regula. Item un_um
Responsuum cum suo Antifonario in codem volumme,
de quarta regula. Item unum Respons~um et unum
Antifonarium de godescho. Item unum übrum de cantu
godescho in quo sunt re~ponsa et antifone. Item Grossum Collectarium ad latrile in coro deputatum. Item
quinque libros Legendarios vocatos, in diversis, voluminibus positos in uno quorum est Sanctorale et quoBiblioteca de Catalunya

dam alio Liber de profetis et in alio Líber regum et in
alio De To/Jias. Item unum librum quo leguntur Homelie tempore Quadragesime. Item unUm hbrum Cap~tu
larium vocatum. Item unum magnum Salf1r~um m
quo sunt diversa opera et sunt inivi_ et quedam glose
super salterio et quedam ah~ scnpta. Jtem almm
Jibrum Salter·ii glosatum ... >l D aquests !libres notats,
al present es conserva allí solament un Responsoria/e Antiphonarium del segle xr. VILLANUEVA: XII,
20 8, en parlar dels mss. de la Catedral de G1ron8.,
afirma que hi veié trenta codcxs ntuals, el més notable deis qnals era un Evangeliarium de comen<;: del
segle xr.
2.
Vegeu MAS, Boletín, VIII, p. 238.
3· Vegeu MAs, l. c., p. 240.
4· MAs, l. c., p. 241.
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Item alium librum mediocrem cohopertum de corio rublo lavorato, de divcrsis can!JJenis
incipit in secundo folio in se et finit in ultimo ballem.
Item alium librum parvum, cohopcrtum de corio rubeo laborato, de contrapuncto antiguo;
habct in primo folio scriptum viderunt ct finit ultimo samsonis.
Item alium librum, cohopertum de corio viridi, de diversis cantilenis in nota, et prosa in
latinos incipit in primo et etiam in secundo foliis iube dompne et finit in ultimo regem glo?ie>>.l
Aquests tres llibres amb música a veus del seglc xrv, proven bé que la practica de la polifonía
fou bcn usada aquells dies a la catedral de Barcelona.
De l'església de Vic, recordem només de passada, l'inventari dels llibrcs d'aquell capítol
de l'any 1368; com a n. o 15, se cita <<I. de pcrgamins que tracta de la natura del canb>, 2 Jlibre
que, malgrat el títol catala, seria escrit segurament en llatí. En l'inventari del 1443, coma n. 14.
trobem <<Un libre de cant scrit en pergamí, notat e historiat amb cubertes de cuyr negre de letra
0
antiga>>, i com a n. zz : <<xviiij. cisterns de libre de cant en lo qua! son los responses de alguncs festes precipues, e responsos de tercia e alleluyas e proc;:es. E comenc;:a Sancta et immacutata. E feneix, seculorum amen.>>3 I a l'inventari del 1466, ultra els ilibres citats del 1443,
com a 11. 8 34 i 35 : <<dos libres de cant scrits en pcrgamí ab cubcrtes de fust, la hu P1'oser, e
comen<;a Ad te mundabimini, e l'altre es de cant d'or[[ue e comen.ya quir eleyson.>>4
En estudiar La Música a Catalunya en el segle XIV i mé~ endavant, en estudiar la
/lfúsica a Catalunya en el segle XV, podrem aportar una infinitat de !libres de cant d'orgue
- com deien els nostres de la polifonía - dels segles xrv i xv el nom dels quals dissortadament coneixem només per la documentació historica. Així com en el capítol vm podem
ofrenar una serie ele codexs sencers o fragmentaris que confirmen la veritat historica de les
notes documentals apuntades, així també, en els treballs successius enunciats suara, p:)drcm
presentar diferents fragments de codexs poJifonics de!s seg!es XIV i XV, cls qua]s refermen
prou la riquesa musical de la nostra Catalunya d'aquells dics.
tn latino et vulgari;

CAPÍTOL VII
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CODEXS MUSICALS CATALANS 1 ARAGONESOS DELS SEGLES X A XIII
TROBATS FINS ARA
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Boletín, VIII, p. 334.
But. de la Bibl. de Catalunya,

I.

MAS,

2.

GUDIOL,

VI,

63.

3·
4·

GuoroL,
GUDIOL,

l. e, 68.

t.

C.,

70S.

El fet d'una cultura musical sorprenent dins d'aquella Catalunya dels segles x-xm, restara ·encara més pales davant els manuscrits que a continuació assenyalarem. Hem vist com
els cantors, els llibres ele cant i els instruments de m{J sica eixien arreu de Catalunya com a testimonian<;a del fet musical catala en els temps vells; ens dolíem suara de la perdua deis codexs
preciosos, tants com n'eixien, en repassar la documentació del~ arxius .. Malgrat . ~ero, la perdua
dolorosa de tantes joies, el lector veura com, espigolant, de m1ca en m1ca, van e1xmt coses be!l~,
que encara que no corresponguin ni de lluny a la riquesa musical que entre nosaltres va flonr
els segles x-xiii, rcferma i comprova que els llibres de música que hom regalava als nostres
temples a l'Eclat mitjana tenien un preu inestimable. Relativament són pocs els .codex~ mu~
sicals més o menys complets que avui podem oferir; molts d'ells provenen de llocs msospJtats 1
totalment desconeguis per la documentació apuntada anteriorment; pero tots ells demostren
bé com la Catalunya d'aquells segles, quant al fet musical, no anava endarrera dels altres pobles
millor dotats d'Europa.
Amb la serie de folis solters anotats amb neumes i servats avui a Barcelona, Vic, Tarragona, Montserrat i altres bandes, hom veura encara millor comprovada la veritat de la susd.ita
cultura musical catalana. Els codexs, com aquests folis provinents d'altres tants manuscnts,
clemostren com la notació neumatica catalana irradiada des de Ripoll, féu bella florida els
segles x-xn, des del Rosselló a les terres aragoneses, passant per les terres de Girona, Vic, Bar-·
celona, Tarragona, Lleida i arribant fins a Roda. La dominació sarra!na no féu possible que la
tal notació arribés a les terres de Tortosa, i menys a les de Valencia i Mallorca.
Cal tenir ben present que quasi totes les melodies profanes conservades amb text llatí
provenen de codexs més o menys litúrgics; el repertori de con~uctus, tr.opus, himnes, proses,
drames litúrgics, formaven part també d'aquells himnaris, tropans, prosans •. etc., ~ue n~sa~t:e_s
hem perclut en llur gran majoria, i que per aixo, amb els que hem servat fms avm, sera dJflCl!
de refer el nostre passat literari d'aquella cultura medieval llatina.
. .,
De moment, per tal de no enfarfegar massa aquesta Monografía, en donar la. descnp:1?
dels manuscrits musicals, ben a posta, no donem la taula especificada de llur contmgut; a1xo
sera tasca de monografies posteriors, a mesura que anem parlant de la música en els monest~rs
En canvi, quan es tracta de manuscnts
0 contrades respectives, on es guarda la música citada.
que contenen poques peces musicals, sovint donem més detalls. Encara que en temps posteriors- com hem anotat a la pag. 37 s. -l'Aragó eclesiasticament ja no anés amb Catalunya,
i que al segle XI i primera meitat del XII políticament anés separat del nostre país - pel fet
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d'haver format part eclesiasticament de la Metropoli de Tarragona fins a comen<;: del segle xrv,
per extensió i per la relació íntima que els codexs aragonesas - anotats sempre amb notació
aquitana - serven amb els manuscrits de provinen<;:a catalana; al final d'aquest capítol donem
una petita nota sobre alguns deis manuscrits gregorians aragonesas servats fins avui. Ens dóna
raó per fer-ho així, el mateix fet que alguns d'aquests manuscrits provenen de Sant Joan de la
Penya, i aquest monestir hom sap com va formar part de la Congregació benedictina catalana.l

l.

Manuscrits amb música gregoriana

Els manuscrits que segueixen no són pas els únics que hem servat fins avui d'aquella
florid;:,_ de manu<;crits catalans; amb el temps anira aclarint-se com alguns deis manuscrits que
avui són guardats en biblioteques estrangeres com de provinent;a no catalana, provenen tanmateix
de Catalunya. La desaparició de molts dels codexs litúrgico-musicals de la nostra terra no devem
pas sempre atribuir-la a les cremes i a les devastacions de guerres; sovint foren simplement robats
en temps de revoltes, i hom els dona tot seguit com a destrults o perduts. Una prova clara
la tenim en el fet d'un Antiphonarium del segle x, provinent de Ripoll, que E. L. F. Fétis
guardava en la seva biblioteca particular de Brussel·les, el 184r; per tant, sis anys després de
la crema deis riquíssims codexs del celebrat monestir. Coneixem aquesta notícia per I'estudi
que Paulin Blanc va publicar sobre la <<Nonvelle Prose sur le dernier jour ... d'aprés un antique
manuscrit de l'Abbaye d'Aniane>> a les Publications de la Societé Archéologiquc! de Montpellier;
n.o rs, I847' 45I SS. Blanc havia presentat a la citada societat de Montpeller, una memoria
sobre aquest tema ja el 3 d'abril del r84r, 2 i donat que el tal estudi el tenia fet amb la colJaboració de Fétis, aquest <iesitjava que el tal estudi eixís a París. No sabem per quines raons
el treball no va publicar-se com Fétis volia, i Blanc el va editar sense la seva coJ.laboració a
Montpeller mateix, uns anys més tard; pero va valer-se de l'estudi fet anteriOJment per Fétis.
Eu parlar de la notació saxona - coneguda avui com a aquitana -, amb la qual era anotada
la citada composició que Blanc i Fétis feien com de finals del segle x o comen<;:arnents del següent, Blanc adduia e~ testimoni del seu antic col·laborador, i per aixo esc:rivia : <<En effet, et
sans parler des monuments liturgiques analogues cités dans le Préface de M. Fétis,a tf dont partie
accuse une origine méridionale, cet archéoloque a bien voulu m'indiquer dans le temps, comme
étant actuellement sa propriété, un Antiphonaire de la ville de Ripouille ou Ripoll, en Catalog~e, manuscrit portant la date de l'an 842, et qui snivant ce maitre ele la science serait le plus
anoene monument connu ele ce genre ele notatiom. 4 Si atenem, done,, que la Mémoire de Blanc
fou presentada el 3 ~i'abril ele l'any r84r, a la Société susclita ele Montpeller, era ae¡uell temps
que Fétis posseia l'Antifonari ele Ripoll. Cal rectificar la data ele l'any 842; aY.uesta data no
és possible. Cal clir, només, que fins ara no existeix a Europa, ni de molt, un Antifonari amb
neumes de ht primera meitat del segle rx. Aquesta data assenyalada per Fétis seria per n•.>
haver entes prou bé una nota documental que es copiaría en el manuscrit de Ripoll. De totes
maneres, sabem, dones, que el r84r Fétis tenia un Antifonari molt vell, potser del segle x
o comen<;:ament de l'xr, provinent de Ripoll, i que la seva notació seria la notació aquitana
semblant a la deis codexs de Saint- Martial de Limoges. Per dissort, el tal cüdex de Ripoll
I. A ALBAREDA, Catalonia Monastica, I (Montserrat, 1927), 15.
2.
Publications de la Société Archéologique de Montpellier, II, iij.
3· Es relereix al <•l'rélace historique sur les nota-

tions musicales du moyen age,>, publicat a la Revue
d~ rnusique religieuse, de DANJOU, juillet, r845, que

dtssortadament no hem pogut consultar.
4· Publications de la Société Archéologique de Ji,fontpellier, 11, 465.
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no l'hem pogut trobar encara, malgrat les nostres recerques fetes a París, Solesmes i Munic;
malgrat les recerques que Ch. van den Borren i W. M. Whitehill feren, a petició nostra, a la
B. R. de BrusseUes i al British Museum, respectivament. Cal tenir present que una part
de la biblioteca de Fétis fou venuda a la B. N. de París, ja en vida seva; en morir ell, tota
la seva biblioteca restant passa a la B. R. de BrusseUes. Sigui com sigui, aquest manuscrit de Ripoll no és perdut, i estarem contents el dia que el puguem heure. 1
Villanueva, en parlar deis cüdexs ele la Biblioteca capitular de Vic, clóna compte que veié:
<<Un antifonario anterior a Guido Aretino, donde sobre la letra se pintan las notas del canto como
flotantes sin rayas ni claves>>. 2 Aquest antifonari no pot ésser el Troparium del codex cxr que hem
citat més amunt; el P. Villanueva coneixia bé que era un tropari i que cosa era un antifon;¡.ri.
Quan ell troba el tropari del segle XII a la Catedral de Girona, en copia les proses i tropus
principals, cosa que no cliu que fes ara amb el manuscrit de Vic. El coclex cxr ele Vic ve anotat
bona part clamunt una línia, i, per tant, no hauria donat motiu a Villanueva per a escriure que
el manuscrit era <<sin rayas ni claves>>. Ell mateix, en parlar d'un codex del segle XIII, amb comedies de Terenci, de la Catedral de Roda, escriu : <<Este librito tiene por cubiertas parte de un
antifonario gótico del siglo x, de que he recibido una muestra» (que no hem pogut veure). 3
Tampoc no ens ha estat possible de veure el manuscrit amb notació catalana que primerament
es trobava a la parroquia de 'fech, departament de Céret (Pirineus Orientals), i que aquell rector presta a DomA. Mocquereau els anys 18go-r8gr, el qual passa després a la B. N. de París. 4
Res no sabem, tampoc, deis fulls anotats amb notació aquitana on es contenía un himne a Sant
Martí, provinent d'un codex del monestir de Sant Martí del Canigó, trobat vers l'any r840 per
M. Henry, bibliotecari de Perpinya. 5 El cüdex gregaria del segle XIII que servaven els franciscans barcelonins en llur casa de Sant Gervasi, desaparegué amb la crema del rgog. (Huelgas,
r, rs8.)
Cal tenir també present que a Catalunya no tenim encara un cataleg de conjunt, on s'inventariln i estudiln els coclexs litúrgics servats a casa nostra, o bé que, provinents de terres catalanes, es guarclin avui en biblioteques estrangeres. Aquest cataleg ens clonaría llum bona aclhuc
per aclarir el fet musical ele casa nostra en els temps vells. De moment, ens hem d'acontentar
amb les notes i els catalegs més o menys complets-pero mai fets sota el punt ele vista litúrgic· o
musical- del P. Villanueva, 6 P. Ewald,7 G. Li:iwe i W. von Hartel, 8 L. Denifle i Chatelain, 9 R. Beer, 10
vÉns, Hi stoire générale de la 111Iusique, v,
reprodu eix el I<yri e fans bonitatis i di u qu f' és
lr<'t del «notre précieux Graduel du dixieme sieclc·>;
a la pag. 120 parla de «notre Graduel du treizicm c
siec\e,>. Són exactament els dos codexs gregorians que
figur-.'n en el Catalogue de la Bibliotheque Musicale, ele
FÉTIS, a Brussel'les.
2.
Viage, VI, 93.
3· Viage, XV, 171.
4· K. YoUNG, en editar els t extos llatins d eis clramcs litúrgics m edievals , a Publúations oj the 1\fodern
L rmgage .4.ssociation, XXIV (T909), citava un codex
'ca tala, segons ell, servat a la Biblioteca l\Iazarine de
Paris, el qua ! contenía els <•Versus d e P clegrinis,>;
aqucst codex, p ero, ja no el dóna coma catalit a Th e
Drama oj the Medi eval Church (Oxforx, 1933¡, que
esmentem amplament a la pag. 25 r ss.
5· Aquesta not.ícia l'hem trobat a l'estudi citat
de Mr. Blanc, l. c., p.·464 s., nota, on conta com aquells
dies, M. Henry, bibliotecari de Perpinya, i M. Jouannet, bibliotecari de Bordeaux, havien comunicat al
Comité historique des arts et monumen.ts un himne ele,
sant Martí del Canigó amb música, i un cant de
r.

121,

l'església de !'abadía de la Sauve, respectivament;
aquests cants - segons M. Bottéc de Toullmont - eren escrits amb notació i llctra aabsolument les
m emes que e elles ele mss. eles Vierges folles el u xe
siecle'' (sic!). Cf. Bullctin du Comité historiqu&, 1, 252,
i II, ÓjO.

6. Viage literario, citat.
7· P. EwALD, <<Reise nach Spanien im Wincer von
r878 auf 1879'>. al Neues Archiv der Gesellschaft /ür
altere deutsche Gesrhichtskunde, VI, . r88r' pp. 219-398.
8. G. LowE und W. von llARTEL, Bit.liotheca l'atrum Latinorum Hispani ensis, 1, Wicn, t887.
9. H. DENIFLE et E. CHATET.AJN, <<lnventarium
codicum manuscriptorum capituli Dertusensi<;,>, a la
Revue des JJibliotheques, VI (1896), 1-6r. J. RUBIÓ, «La
Biblioteca del Capítol Catedral de Tortosa" a I'Anum·i
de l'Institut d'Estudis Catalans. v (1913·14), 745-757, i
al Butlle'í de la Biblioteca d e Catalunya, v-vi (r9r8-r9),
II9 -13I.
JO.
R. BEER, If andschrijtenschdt ze Spanien.s (Wien,
1894). Die Handschriftcn des J(losters Santa Mari<•
de Rióoll, r-rr, Wien, 1907-I908, i tradult al catala
per
BARNILS (Barcelona, 1910.).
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Garcia Villada, 1 Mn. Gudiol, 2 Bohigas, 3 i els catalegs particulars de biblioteques i arxius catalans. Quant a la descripció dels codexs musicals, fou Dom M. Sablayrolles qui el I<)04
comen<;a el seu Iter Hispanicum en recerca de manuscrits gregorians, i el va comen<_;ar i acabar
per Catalunya; cls resultats del seu viatge els dona a coneixer a la Revista Muúcal Catalana, anys
1904-5, i després als Sammelbéinde der Internationalen Musikgesellschaft del rgrr-rz. Fora
de les notícies que Sablayrolles apunta en les seves impressions del susdit viatge, fins ara no
tenim a Catalunya un cataleg dels manuscrits gregorians, i menys encara d'aquells altres que
bo i no ésser musicals, duen quelcom de música.
En les notes que segueixen, no tenim pas la pretensió d'ésser complets i dcfinitius; pcr
sort nostra, altres manuscrits aniran eixint que afegits als que avui per primera vegada presentem en conjunt, seran prou per enaltir el fet musical de la Catalunya del segle x-xm.
l. -

o

Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Ripoll, 74·

Tonarius de Ripoll. És un códex en pergamí, del segle X, format 25 X 38'8 cm. , de 158 folis.
Al f. 1.•, de ma del segle XII, es llegeix: <<Liber Glosarwn el Timologiarum>> (sic ). Perla descripció eletallada del ms. cf. Z. GARCIA VILI,ADA, Bibliotheca Patrum latinorum Hispaniensis, II, 39 ss.; també
R. BEER, Ripoll, I, 8 i 94 ss. Qui primer va parla r del códex en el sentit musical, fou el citat
Sablayrolles, qui es va fixar especialment en el Tonarius contingut al comenc;ament del manuscrit.
Aquest savi beneclictí es va fixar tot cl'una en el fet ele la notació musical del susclit Tonarius,
notació que el1 va batejar amb elnom de notació catalana, 4 i que Dom Mocc¡uereau havia ja vist cu
el ms. ele Tech, sense, peró, clonar-li cap nom especia1. 5 El mateix Sablay rolles en parla ele bell
nou en el seu !ter Hispanicum; 6 ací va reprocluir una pagina del citat Tonnrius, pagina que havia
reproclu!t primer en el seu estudi citat primerament. El P. Sunyol va parlar així mateix del Tonarius de Ripoll, i en va reprocluir un fragment ele la mateixa pagina clonada primerament ¡::er Sablayrolles7 Darrerament, J. LI,AURÓ n'eclitava els Glossaris en el scu estudi doctoral <<Los Glosarios de
Ripolh, a Analecta Sacra Tarraconen sia, III (1927), 331 ss.; encara en donava una dcscripció clct:lllada,
ibídem, IV (1928), 271 SS.
I.
ff. r v.-5 v. Tonarius de Ripoll. F ins ara totalment inedit i no estucliat; el donrrem en
facsímil i l'estudiarem en detall en la monografía que dedicarem a l'estucli de la música de Ripoli.
A continuació en clonem un facsímil. (Pig. 26.)
2. f. 157 v. Diferents RJRf. i Alleluia anotats amb notació aquitana i catalana.
3· f. 158 <<Eia, xristicole, psallite, car (sic) psallentes ... >>. Fragment.
2. -

~Jr :;·.'.·,,
1-n«tr
. 1•..• .... .,:;.
..,

ti

Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Ripoll, ro6 (fig. 27).

Al dors, diu : <<Artis metrica (!) Bedae. Soliloquiorum S . Augustini.>> És un ms. en pergamí,
de 140 folis, 22'5 X 26' 5 cm., copiat el segle x. Per la clescripció detallada del manuscrit, vegeu
BEER, Ripoll, 1, 54, 59 SS., ll2 i taules IV-IX. GARCIA VILLADA, 56 SS. Malgrat que aquest cóclex
no sigui própiament musical, conté els següents fragments amb neumes:
1.
f. 26 v. <<Domine in virtute tua >>, amb notació neumatica catalana. Aquesta pagina la dóna
Beer a la taula IV.
r. Z. GARCIA VILLADA, Biblioth cca Patrum Latinorum Hispaniensis, 11. Band. a les Sitzungsberichte
der Akatl. tler Wiss. in Wi en. Phil.-hist. K/. Vol. 169,
2. Abhandlung, \Vi en, 1915
2
J. GUDIOL, <<Els manuscrits de la Biblioteca
capitular d e Vio, al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, VI i VII.
3· P. BoHIGAS, El Repertori de Manuscrits Catalams de la Fundació Patxot. 1W'issió de París. B i blioteca
Nacional (1926-1927). 1. Manuscrits en /lengua catalana,
aparegut a ls Estudis Univ ersitaris Catalans i e n tiratge
a part (Barcelona, 1932).

4· Cf. el seu article <•Une notation ncumatiqu e
intéressante•> a Rassegna Gregoriana, VIII (1909), col.
405 i SS.
5· Aquest mar.u sc rit fou prestat pe! rector de
Techa Dom MocQUEREAU els anys 18go-189T, i fou
més tard acl'luir it pc r la 13. N. ele París. P o ra cl'aquests detalls, Dom Mocgt:EREAU j2. no recordava
res m6s del susd it manuscrit.
6. S:lmm elbiinde der Internationalen Musi kgesel/sc/zaft, xm (rgiT-I2}, 2IO s.
7· 1ntroducció a la Paleografia Grego1·iana (C.lontserrat , 1925), 225 i fac. 82.

Fig. ~6. -- BarcPlona : Arxiu Co,-. Aragó, Ripoll, 74, f. 3 v.
Tona /e , segle x.

LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII
2. f. 92 v. A la part superior, <•Judicii signum>>. És el cant de la Sibil·la amb neumes del
segle x, a la primera estrofa. Vegeu p. 2 88 ss. del present es tu di.
3· 92 v. <<Alleluia. Cantantibus organis>>, amb notació catalana, del segle X. (Fig. 27.)
4· f. 114 v. <<Sana Domine, omnes languores nostros>>. Dues antífones.
5· f. 114 v. <<Iste confessor domini sacrahlS>> (CHEVALIER, 9136; Analecta hymnica, LI, 134.
Revue du Chant Grégorien, I, 1892-93, 141, P. WAGNER, Einführung, III, 469 i 476) seguit de !'antífona <•Dcus Deorum Dominus locutns rst».
Al marge blanc del mig d'ambdues col·lumnes del manuscrit, es veuen alguns neumes, i entre
ells, el quilisma catala, com si fossin provatures de la ploma; vegeu també foli <), marge superior.
6. f. 140. <<Himnum in natale apostolorum : Xpiste splendor glorie 1 laudes>> (CHEVALIER,
3020), amb notació catalana.
A la primera ratlla superior d'aquesta pagina es veuen neumes, que segons sembla haurien
estat raspats.

3. -

Vic, Arxiu Catedral, códex XLVIII.

Sacramentarium. F.s tracta del preciós Sacramentarium del bisbe Oliva. És un manuscrit
en pergamí de XXII més 109 folis numerats moderuament, format de 35'2 X 21'5 rm., caixa de
2.5'5 x 18'6 cm. Copiat l'an:v 1038. Per la descripció detallada del códex, vegeu J. GUDIOL, <•Cataleg deis !libres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vic>>, al Butlletí de la
Biblioteca de Catalunya, vn, 1932, 96 ss. Aquest Sacramentarium té un preu gran per a la hist oria de la litúrgia i de la música a casa nostra. Ultra el fet d'ésser ell un dels Sacramentaris
més antics que conservem a Catalunya, al foli So v. trobem Incipit ardo unctionis scu pontificalis sive
tresbiteralis (fig. 28) amb el text idc"ntic al que dóua el Liber Sa cra111 entontm moss<\rab editat per
Dom M. FÉROTIN, i, en canvi, la música P.s ja totalment romana. Quant al text susdit del Sacramentari del bisbe Oliva, vegeu Dom G. PRADO, Textos inéditos de [,~ Liturgia Mozárabe (Madrid,
1926), 186 SS.
4. -

Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Ripoll, 42.

Al dors, diu Tractado de Musica de Boecio. Al f. 1 r., Musica et retorica. Ms. en pergamí, de
II2 folis, 25'7 X 34'7 cm., segle XI, copiat entre els anys 1018-1046. Per la descripció detallada,
BEER, Ripoll, I, 8 S., 87 SS, i taula X; VILLANUEVA, VIII, 57 S. i GARCIA VII.LADA, l. c., 20 S.
Es tracta del preciós ms. que conté els teórics musicals de l'Edat mitjana, des de Boeci al
l3reviarium de M1~sica del monjo Oliva que Hem citat ja més amunt, p. 64 ss. Donat que preparem
un estudi sobre la Teoria musical, a l'escola de Ripoll, ens reservem el parlar-ne en aquella ocasió.
Per l'aspecte musical, endemig, vegeu H. ANGLES, <<Die mehrstimmige Musik in Spanien vor dem 15.
Jahrhundert», al Kongressbericht, de la <<Beethoven Zentenar-Feier». Wien, 1927, 158 SS. El mateix,
<<La música a veus anterior al segle xv a Espanya>> a la Revista Musical Catalana, xxrv (1927),
138 ss., i amb Üratge a part.
5. -

Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Ripoll, rr6.
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Al dors, diu : Expositio Bedae et cantica. Ms. en pergamí, de 102 folis, r8'3 X 25'4 cm., copiat
Per la descripció, vegeu GARCIA VILLADA, l. c., 62; NICOLAU D'0LWER, Anuari de l'Inslttut d' Estudis Cata!ans, vr, 24, 62 s., 69, 78 s., etc. Amb notació aquitana, conté:
r. f. r. <<Alma redemptoris mater, genituraque pudoris>>.
2.
f. 99 v. <<Venite omnes populi, 1 laudemus nomen Domini». El text fon editat per Nicolau, l. c., 69 ss.
3· f. roo v. <•A comissis nos emundans. O magne pietatis benigne Nicholae>>.
4· f. roo v. <•Ave maris stella, 1 Dei mater alma>>. CHF.VAT,IER, 188g. Anal. hym., II, 39;
XXVII, 46, i LT, qo. CL. BI.UME, L exikon für Theologie un.d Hirche, I, 865. Quant a la música,
J. POTHU<;R, Revue du Chant G?'égo1'ien, nr (1894·95), 83 ss. i 99 ss.; P. WAGNER, a Rassegna Gregoriana, I, 71 ss., i a Einführung in die gregorian.ischen Melodien, III (r921), 468 ss.
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el segle XI.

Fig. 27. -

Biblioteca de Cataluu ya

Barcelona : Arxiu Cor. Aragó, Ripoll, ro6, f. 92 v.
Cant de la Sibil/a, segle x.

LA MÚSICA A CATALUNY A FINS AL SEGLE XIII
5· f. roo v. <<Sanctorum meritis inclyta gaudia 1 pangamus socii ... 1 nam•>. CnEVALIER,
r86o7; A na l. hym. II, 75 i I,, 204.
· 6. f. ror. <<Pange, lingua, gloriosi, J prelium certaminis 1 et super ... >>. (Fig. zg.) CHEVAUF.R,
14481. Anal . hym. n, 44, i xxvn, 42. Damnnt pautat de cinc i sis línies, copiat posterionnent.
7. f. ror. «<n Gedeonis area, vellus>>. Va amb cópia posterior, notació aquitana damunt
Hnia intencional. La v'ersió de Ri!1oll duu només tres estrofes i comen<; de la quarta, en canvi als
Carmina Burana es traben sis estrofes i sense música. Cf. NICOLAU, l. c., 6z s.; A. HILKA i O. ScHuMANN, Carmina Burana mit Benutzung der Vorbereiten Wilhem Meyers hritisch herausgegeben, i, 6o ss,
i II, 59 ss. (Heidelberg, rg3o). En parlem amb detall a la pagina 25.4 ss.
8. f. ror v. <<Te matrem laudamus 1 te virginem confitemur». És el text del Te Deum aplicat a
la Verge; neumes al primer f!. CHEVALIER, zor6I s.
g. f. 101 v. <•Virgo, Dei mater et filia, 1 Que cum viri non esses conscia>>, amb neumes
aquitans molt esborrats. El text fou editat per NICOLAU, l. c., 72 s.
6. -

Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Ripoll, 52 .

Al dors, diu : Vida y homilias de San Gerónimo. Ms. en pergamí, de 210 folis, format
25 X 32 cm. i copiat en el segle X pel monjo Guifredus. Cf. BEER, Ripoll, I, gr, 102; VILLANUEVA, VIII, 50 i s.; EWALD, Reise, 387; GARCIA VILLADA, 28 s. Amb música, trobem f. 2!0 :
<•Cecilie festum pangentes>>, amb notació catalana del s. XI. Cf. SUNYOL, Introducció a la Paleografía, facs. 88.
·
7. -

Girona, Col-legiata de Sant Feliu : códex zo.

Antiphonarium-Responsoriale. Ms. en pergamí, de 164 foiis, 25'8 x 19'5 cm. i zo X 14 cm. de
caixa amb notació neumatica catalana dels segles XI xn. Alllom, diu : Cantus breviarii antiquissimus
moderator. El ms. va relligat modernament amb dos fulls de pergamí blanc, afegits al comen<;ament. En relligar-lo, hom va barrejar els folis, trencant l'ordre original. Fins al f. 107 sembla
tot escrit per una mateixa ma; les inicials plenes i escrites amb vermell; ff. 107-108, són escrits d'altra ma, tot en negre; f. 109 de bell nou les caplletres van amb tinta vennella.
VILLANUEVA, en parlar de la Col-legiata de Sant Feliu, escriu : <<Guárdanse allí, algunos códices que merecen atención. Tal es un trozo de antifonario manuscrito a principios del siglo XII, con
las notas de música semejantes a las mozárabes, sin rastro de claves ni de rayas. Vése en él expresado claramente lo que era el neuma, porque en los finales de responsorios y sus verbetas pone
separadamente el canto, que se repetía sobre la última vocal de la palabra, y aun se observa lo
mismo en el final de cada versículo de la verbeta o prosa que ingerían después del Gloria Patri,
~. VI y IX.>> (Vegeu Viage, XIV, qr.)
Aquesta descripció concorna amb el rns. citat; norués ens
desorienten els mots: ~Tal es un trozo de antifonario•>, essent així que el codex consta de 164 folis.
M. RuÉ en va parlar també breument, i en dona un facsímil el 1905 al seu opuscle Canto Gregoritmo. Cooperación a la Edición Vaticana de los Libros de Canto [.itürgico (Girona, 1905); SAn LAYROI,LES es deté en parlar-ne més detalladament i en dóna mostres a Sammelbiinde der I MG,
XIII, 402 ss., i Revista Musical Catalana, IV, 50 ss. SUNYOL, l. c., 231, reprodueix una part del R¡.
In monte ()li·ueti.
Aquest Responsoriale-Autiphonarium és una de les joies més preades que servem deis temps
vells a casa nostra, per la seva notació catalana tan segura, pel fet del quilisma, el climacus, etc.,
tan característics. A les festes principals, duu unes Verbeta, algunes vegades fins dóna dues Verbeta
per a un mateix dia.
Per la qüestió de les Verbeta a Catalunya; vegeu més enlla, pag. 231 ss. del present estudi.
Perque el lector en tingui una idea clara del contingut del citat códex (fig . 30), tal com després de relligar-lo hom el va deixar, apuntem el següent:
ff. 1-71 v. És un Responsoriale que comen<;a per la IV setmana de Quaresma.
f. 72. És un Antiphonale amb !'es antífones de sants per a Matines, Laudes Vespres.
f. 8z. Continua el Responsoriale del f. 71 v.

...
1

Fig. z8. - Vic : Catedral, codcx

XLVUL

Sacramentarium d el bi~be Ohva, copiat el 1038, f. 82 v.
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f. 91. Responsoriale del Commune Sanctorum.
ff. ro6-1o7. R¡. «Libera me, Domine>>, amb diferents versets, avui dia totalment desconeguts.
f. 109. Torna l'Antiphonarium, i arriba fins la festa <<In Sancto Ioanne Apost .>>.
8. -

Barcelona, Arxiu Corona d' Aragó : Ripoll, 40.

Al dors diu : Translado de S. Este f. can. Caroli M agni. És un ms. en pergamí, de 65 folis,
30 X 36 cm., del segle XI. Per la descripció : VILLANUEVA, VIII, 43; BEER, Ripoll, I, 90, 98; EwALD,
Reise, 386, seguint HEINB:; GARCIA VILLADA, l. c., 18. Amb música, anotada amb notació entre catalana i aquitana, conté només:
I.
f. 63 v. <<Versus in natale Apostolorum Petri et Pauli : Tempora fulgida nunc rutilant.>>
Text publicat per DREVES, AH., XVI, n. 415; BEER, Ripoll, I, taula XI.
2. f. 64. <<Versus in honore Sti. Michaelis archangeli : Splendida nempe dies rutilab. DREVES,
AH., XVI, n. 0 404. Ambdós només de Ripoll. Dreves es fixa que els tals himnes, per la seva Jlargada i per la seva forma, tenen regust d'e litúrgia mossarab. Si procedissin d'aquella, fóra un cas
molt interessant aquest de Ripoll, donat que els himnes mossarabs arriben sense melodia, i aquests
dos de Ripoll arriben amb notació aquitana fon;a diastematica.
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Collectaneum. En aquest códex miscel-lani del segle XI, provinent de Sant Víctor, de Marsella, ff. 96 v-97, es troben dues pagines en foli plenes de neumes amb notació catalana. És l'ofici de
sant Sadurní, de Tolosa, segons el ritus monastic, amb els responsoris i antífones i himnes de Matines, i comencen : <<In Natali Sti. Saturnini. Invitatoriun1» 1 Fa anys que fullejarem bé el ms., i no
conté altra cosa de música. Els dos fulls foren cosits dins el códex, i provenen segurament de
Ripoll. Escrits per un monjo a Ripoll mateix i duts a Sant Víctor en temps o després de la dominació deis monjos de Marsella a Ripoll, o bé copiats per un monjo a Sant Víctor mateix, imitant
una cópia feta al monestir catala.
10. -

Montserrat : códex 72.

Responsoriale-Missale. Ms. en pergamí, de 362 pags., 24 X 15' 5 cm., dos pergamins en blanc
al comen<;ament i un altre al final, sense foliar. Lletra de dues mans; la més antiga i principal és
del segle XI, l'altra de comen<; del segle XII. Els folis de la primera duen les rúbriques en vermell
i groc; capitals vennelles, també algunes en negre i groc. Els de la segona ma van totalment en
negre . El 19II, fou adquirit pels monjos de Montserrat, i provenía del fons Plandolit (Joaquim
de). SuNYOL. Introducció a la Paleografia Musical Gregoriana, 225, suposa que el ms. originariament pertanyé a l'església de Sant Roma deis Bons, a la parróquia d'Encamp (Vall d'Andorra).
Podria també provenir del priorat de Sant Roma de Tavernoles - al Pallars - que des del
segle XI depenia de l'antic monestir de Sant Sauurní de Tavernoles, prop d 'Urgell; pel ft>t, pero, que
el ms. no és mon8stic, Sunyol cr~u amb raó que el códex prové d Encamp. Per a la descripció
detallada del ms ., A. ALBAREDA, Analecta Montserratensia, 1 (1917), gS i ss. SUNYOI,, l. c., dóna
els facsímils 83 i 84 trets d'aquest manuscrit.
11. -

Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Sant Cugat, 3·

Lectionarium, al dors diu : Prophet[arum] et regum . Ms. en pergamí, format' 38'8 x 29'8 cm.,
actualment 232 folis, inicials plenes i ornades amb vermell, vermell groc, vermell blanc, blau, etc,
del segle XI. Conté tots els pr(Jfetes majors i menors prologats per sant Jeroni, sant lsidor i al tres;
conté. també, els !libres deis reis. Per la descripció d'aquest i deis altres manuscrits de Sant Cugat
que citem més avall, vegeu F. MIQUEL, Els Codexs del monestir de Sant Cugat servats a l' A rx iu de la
Corona d' A ragó, de proxima publicació al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, VIII.
I . Paléographie Musicale Grégorienne, xm, 150,
Dom Ferretti, en aquest volum dedicat a la notació
aquitana, parla també d'aquestes dues pagines del

manuscrit esmentat de París, i ja r emarca : <<La
notation correspond a cettc que Dom Sunyol nomm e
catrtlanc.>.

...

...

..

' ...,
Fig.

Barcelona : Arxiu Cor. Aragó, Ripoll, 116, 101, segl e
afegit a Iinals d el scgle XII o comen~am e nt del XIII.

29. -

XI,

1

1

-n't1f1cf9'f1t\Í q~l'~(tu,
· • • ··~J.. ··a~i~·
~ · ~{¡ tu·fbnmt ~<t~f ct: .~·u1n" \i,\ •~~u fft. (\Htla íZ}~. ~á«J,.

~

~nT'cm.4i tl'(rr"'"..,r.-t,r!;:u~ ~ · ~ ~~·,tr;~!"'r·~,,,¡_,cf~~ J't~~"'·
"'.( t\M1tn ~.tt1':"'1ttfl'aftú.1 ·Gi- ha. .

f

·r-cl(t(lt•ut n.·:."t!'-lt"Ja rpm1o dctl · ,.r.(t

a,~~ l.qry(•~tt( fbrurr• J'lin~1t!"1ru
d:·ufq· a•.'•dt¡ ""'::'( ~"· <lm,,n~rlt"~:

_ ,un-- l"lu~

•• (~-fl·bfq· ~1-tÍttiP.~~,~. '";~ ~

~~~ecp.~rri~ :r;~t :~ ~1"1: ~ ~~

1HCU'rl lA.\\fH'l.\:1t\'l

H\fftf~\tf ?1\.0t'hflf ·
~@i;i'_f1'r~;,_~·1· .~l-:1't:"l ~~·a:1
"ttf.~ · :d·ls~~:~ t~\~ .ci:
•

~·ttn cU1~-m

•.

'

~·tht<f'tn dit1•ut•t 41ffhcttot1tf.U~ ~·

t,•

'i-i• 'n-lc~,~~fr.~· l)fh;u;" ctrii~~~~

·.

\.t:~·.,~·,fi~~:¿· qt~ W..fxU1-d1"ct.dt~h~

1

¡¡~,:s~~tf·Cum cil~~-ét~1'i1~~(u~-~P,:

ef-.fcl>tt· :h~

.~n ct1tt:; «'•flCil nr,ou ttl~ · ~!vl<'t•

~~~f 1 ..i· ~· r.~·,;,~~~~~~~~ _. ·:··~;, ..~ ~~<- ({·: "~~~f.~i~f: r~·v~~ ~~: ~ ·
""" J"(''c ttt (t;ttm ~r'tr ·,Uf pj' · nf1H~t\·c.-:::~ f"1'ca utr trwt" -~tma
{k. ttO.no~f~ rc;tá'c~ 'ow., ... , :. t'·•"~lt;.;~~~~ fá;t · ,{t- -o;;;( at;t !ft.~~,;
t.'. ! ·, ..; ~..+~: filctn i ordc
'~tl' Mtt,...;.....
,
, ~~-;1 ti ir.•,
/ r \ ,.. \~: t't!a~.. ~;-u;2tmi~
J
,
ttt

1

t~Y'

.~1tií•: }~,,~~'Uittt.m.~ ·in·. ~ -5':-h':~:á\·iúf··}~'f'i ~~.:s~~\i~:r.
r~Jl.
-nwt""
f{. ~r.-rr.., :Ptó~~-t-!"
, .
. .-gf1
.,
. . ....
.. ('C't'Jw·;,.;,.
. .. ~
. '*'~fi~n-..::.:.'l'M'H
.. ""
. :ntl....k
.. .....
f9u.a: p: ni·:: i: ~,:·~~~.":;~. t-"~,
{-' ,·'=;¡¡_("Í·.·-t;!~'-:-,.,:~:'<.#.. tt;:-,t'~,am
"

.

.t~l~fnuf._.~é.t'qttt~l~~4 ~'<"!'..: M l'1t~íf~l~)f#~ etru~~~-:
·uk' (tt,..¡fnuf· Oml a,,w. ,.. fo~,.
""'l 1·~ C4'1•'-t~;, · tlib~ clti(-

.. ~~:~~~,t~. (~.~ ~J'!~-: ·. ~
~~~·.11~~~~~ aif~~f;·.
· · r~.«·~~feru~r
í

~[;_ct\Mtt_1t'..tn"''~-'l~~ ~~~:( ~

,.. ~~~~\Ct~f-.ló-t~H ·.P~~ ~~~~'J).(~

~\\~~-~- ~ :b~ta.~1l{nJ4i"'J'r.ji\u:n ').i'ttt\1 n.~~,f fCÜett'lÚ U:ní.

':~1:-u:cuút- .t.htt't" gmú(. t\tc ttt uenir

~üt~,-:,;ñri~~~·.'l·r~!-·:,
:·~~..:~t': ~m U: :a;: a.tt~(~~}.~' .

_"

\ · ~~ (.·on ¡,~. co '1~ n""

~t- ~-•. ~:·~~~~;~:(,h~u;~nÍl·,~~.
'~~~ ·~ ~:i ~ · e~ r'~ e~ ,,.,..,;r· Q;;t_f

fir qw

~u( 't"·

rv!'f

!"-'l'Í· •': ·i'f"'-if ~,,d, -J>tbtr ~

\~;_~q;tt"_a-~ foll~,;~·~,(r.:._ {\ .:~.'~.?;·. ~t;t· 1 ;~~~·~·.:··:·~-~~cct~~~t"':·: cie!-h-u_c~. face1~n_. S..wt.- ~·'\¿l!.? ;i:·' ;'l-:.~:l·;!t' ..,u. ~ fi-u:m

-~

:~·( \!ú~!lM ~ú.f fq~~~. ~-tp(.., ·.
, •

r

-;·~{

•
· ..., ·...

:!(.'l(j!t'

lil'

•

otk{i$;J.

·u!~'(_:;,~;~l~fi""..1~·~¡~~~---.

li:

~ ~t~~ L"~u-:·H~ ':'• íí~." ("':'''.

•

>i' >'tu:·-~·~! '·~·.!..l!ll:f

1

.

'.

•

f

(

.

• ,...,

c.J ~· ~~ .:Wtct- rr(

~.e~:~;,~~~~;':: •í~-~.,:·~ .Ít. :t•iJ r'rtii:

. .tt~lf~~~~':.Íl.;~y ••'.(r.~..:..Mf~_,Uifl~:·

Fig. 31. -Barcelona : Arxiu Cor. .-\ragó, Sant Cugat, 3·
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Antiphonarium-Responsoriale, segles xr-xn, f. 8 v.
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Als folis 63 fins al 66 es troben les Lamentacions de J eremias amb notació catalana, sense rap
línia. L'<•lncipit Lamentatio Hieremie prophete>>, va sense neumes; aquests co!Ilencen al <•Et factum
est postquam in captivitate~ fins (fig. 31) al final de I'<•Üratio Hieremie prophete>>. Alguns d'aquests
neumes recorden encara els mossarabs.
12. -

Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Monacals, 381.

Antiphonarium . En un llibre de Capbreus, de l'any I3I7, de l'ardiaca de Girona R. de Villaricho, fou trobat un fragment de divuit folis en quaternions, d'un antifonari de comen<; del segle XI,
en pergamí, format 3I'2 X 2I'5 cm. i 26 X I9'6 cm. de caixa, amb notació catalana. Les inicials
són totes plenes i molt ornades amb tinta vermella, combinada sovint amb el bianc del pergamí.
D'aquests folis, sis arriben tan enganxats els uns amb els altres perla humitat, que avui no és possible de llegir-los; perla mostra que es veu (fig. 32), sembla que formarien un altre manuscrit també de
comen<; del segle xr. El capbreu comen¡;a així: «VI idus augusti anuo domini m 0 . ccc 0 • xvn. Hoc cst
capibrevium publicum per manum publicam scriptum quod venerabilis dominus R . de Vislaricho archidiaconus Gerundensis fecit fieri de hiis omnibus que racione Castri sui de Rogacionibus et archidiaconatus Gerundensis habet et percipit in parochia sancti Cucuphatis de Rogationibus et sancte
Locadie [ = Llogaya] de Estría [ = Terri] et sancti Andree d'Estria [ = Terri] et sancti Martini ele
Motha et sancti Juliani de Ramis>> [ = de Ramis]. Els folis arriben sense l'ordre original del ms.
Conté part del Proprium de Tempore. Aquest codex ve a enriquir el fons de manuscrits amb notació catalana. Alguns dels responsoris són totalment desconeguts.
13. -

Barcelona, propietat de Carreras Candi i C.a.

Graduale. Ms. en pergamí, format 26'7 x r8 cm., 125 folis, que forma parió amb el Responsoriale-Missale citat de Montserrat. És del segle XI i comen<; del xu; molts folis són escap<;ats
ja originariament; els marges inferiors són molt menjats de les rates. Caplletres en vermell; notació neumatica catalana sense cap línia, pero molt diastematica. En relligar el codex, amb pasta
negra, potser al segle XVIII, feren una barreja de folis, que avui, en mirar-lo per primera vegada,
hom resta esmaperdut per no trobar-hi cap ordre; el ms. s'hauria de desfer, per tal de foliar-lo degudament. El ms. és interessant, també, per contenir una mena de Preces que recorden les del
repertori mossarab; al f. 67 hom escriu lrl'me, en cata.Ja; al f. 72, Verses ad hostium ecclesie. Al f. 7,
es llegeix : Modesti grisa, seguit -de l'introit <<Sapientia sanctorum>> i del R,7. ( = Graduale) <•Gioriosus
Deus ... >>, etc. Cal remarcar que aquest Gradual e generalment només apunta el comen<;ament de les
peces, talment com si fos un Tonarius Missae ben especificat. Les melodies són purament romanes.
SUNYOI,, Introducció citada, dóna els facsímils 85, 86 i P¡ trets d'aquest codex.
14.- Tortosa, Catedral : codex ro.

....

Missale Plenarium. Es tracta d'un manuscrit, en pergamí, format 22 X 13'9 cm., 224 folis.
El manuscrit no és pas escrit - sembla - a Catalunya; almenys la notació és italiana, identica a la
notació de la Italia central, talment com trobem als antifonaris de J.ucca, i a l'antifonari ele Toledo
(Catedral, sig. 48, I4). Per uns mots del text al comen<;ament del f. I8 v. on, en tractar de les tanles i regles del comput, dóna la regla per trobar l'any de I'Encarnació del Crist, i acaba <<. .. fiunt
anni in simul mlv. isti sunt ab incarnatione Domini», sabem que el codex fou escrit aquest any de
I055, com ja ho remarca VII,I,ANUEVA, Viage, v, 6. SABI,AYROI,I,ES en dona una petita notícia en
el seu lter Hispanicum (Sammelbinde der IMG, XIII, 523 s.), i quant a la data del manuscrit,
copia simplement de 1' Inventarium codicum manuscriptorum capituli Dertusensis, de DENIFI,E i CHA'fEI,AIN a la Revue des Biblioteques, VI, 1896, r ss., tradult al castella pel canonge M. O'CAI,I,AGHAN;
ell es fixa, pero, en !'origen italia del manuscrit pel fet de la citada notació i en reprodueix dues
pagines. SuNvor,, en la seva Paleografía Gregoriana, 124, cita el codex de Tortosa, i per explicar·ne el perque de la seva existencia a Tortosa, suposa que en implantar-se el ritus roma a casa
nostra, el codex fou dut d 'Italia o usat algun temps a Tortosa. Cal recordar, pero, que Tortosa
no fou reconquerida fins al 31 de desembre del u48. FERRERES, Historia del JVIisal Romano
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(Barcelona, 1929), LV-LVIII i 34 ss. parla en detall d'aquest manuscrit del qual transcriu un bell
rengle d'oracions i altres notes litÍlrgiques.
El codex duu afegiments posteriors, la música, pero, és contemporania al cos del manuscrit.
Entre les seves composicions gregorianes, trobem:
f. 38 : L'introit, graduale i alleluia amb els corresponents versets de la missa <<In Pesto Sanctissimae Trinitatis>>.
f. 38 v -39 v. : <<Missa sancti Michaelis archangeli», tot el Propriurn Missae d'aquest di a.
f. 39 v.-40 v. : Tot el Propriurn Missae de la diada «<n Pesto Nativitatis B. Mariae V.>>, amb
el <<Communio. Vera fides gentium .. . >>, avui desconegut pel Graduale Romanum.
f. 166 v.-178 v. : Inci pit ardo defunctorurn (matines i laudes).
15.- Vic, Catedral : codex cxr.

Tropariurn-Prosa·riurn. Al 11om, diu : <<Liber antiphonarius curn notis rnusicis antiquis>>, escrit
de ma del canonge Jauma. Al f. 1, afegit en relligar el volum, el canonge Ripoll va es riure : <<Líber
antiphonarius Ec. Vicen. saec. XI. exaratus, notis musicis appictis, ubi clavium, et linearum mentio
desideratun>. Malgrat el títol <<Líber antiphonarius>>, no és pas un Antiphonale; és més aviat un Troparium-Prosarium acompanyat del Kyriale. Es tracta d'un volum pergamí, de 85 folis, numerats
amb llapis, format 2r x 14'3 cm. i r8 X I I cm. de caixa, aquesta és, pero, molt irregular; relligat,
al segle XIX, amb pasta negra, caplletres molt simples, en negre i verme!!. El ms. consta d'una part
més vella - cometí-; del segle XII - anotada amb notació neumatica catalana que agafa els ff. r -46 v.,
i d'una altra part més jove -- segona mdtat segle XII - amb notació aquitana que agafa els folis
restants. És curiós el cas de la notació de la segona part d'aquest ms. : el f. 46 és afegit una mica
més tard; els ff. 47-60, arriben amb notació aquitana damunt de línia vermella; els ff. 61-63- també
amb línia vennella - són d'una altra ma; ff. 55 v.-56, 63 v.-77. van sense cap línia, i són potser
d'altra ma; els ff. 70 v.-71, peró, originariament estaven escrits sense cap línia, i hom va tirar-n'hi
una de vermell-t damunt de les notes; el mateix sembla que passaria amb els ff. 62-63.
VILLANUEVA, VI, 93, en parlar dels mss. que veié a la Catedral de Vic, parla d'mn antifonario
anterior a Guido Aretino, donde sobre la letra se pintan las notas del canto como flotantes, sin rayas
ni claves>>. Potser es refe ··eix al nostre ms., encara que no sabem perqué li diría Antifonari.
Cr•. BLUME feu un estudi de les seqücncies contingudes en aquest ms. per mitja de les fotografíes
que guarden els monjos de Solesmes, i en va donar el resultat al vohnn LIII d'AH. Dom SABLAYROI,LES, Sarnrnelbiinde der IMG, XIII, 222 ss., parla amplament d'aquest codex en el sentit musical, del qua! reprodueix diferents pagines i en transcriu !'epístola farcida de Pasqua que li va
promoure la discussió amb el pare BLUME de i'A nalecta hyrnnica. Vegeu R evista Mu sir:al Catalana,
1II, 1906, 202 ss.; Rassegna Gregoriana, VI, 1907, col. 109 ss. i 409 ss. J. Gumor, en dóna una
descripció detallada al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, vu (Barcelona, 1932), 130 ss., i li
fa escaure el n.o ros del sen inventari.
Aquest rns. té un interés capital per nosaltres, pel fet de contenir una serie de proses, tropus,
les peces de l'Ordinarium Missae i de drames litúrgics. El contingut d'aquest volum ve tot del repertori de Ripoll, i ens ajudara en una altra ocasió a refer de mica en mica el fons musical d'aquell
il·lustre cenobi catala; endemig vegeu més avall, pag. 203 ss. A continuació donem la reproducdó
del Kyrie <•Alrne Paten> (Edic. Val., n. x) (Fig. 33), amb notació catalana i també la segona versió del
mateix Kyrie amb notació aquitana. (Fig. 34-) Aquesta la va reprodnir DomA. MOCQUI\REAU el I<JT2
a la Revue Grégorienne, n, so. i en féu un estudi analític de la citada composició. Ambdues púgines foren encara reproduides per Dom SABLAYROLLES a Samrnelbtinde der IMG, xrn, 223 s., i a la
Revista Musical Catalana, III, 222.
16.- Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó: Ripoll, 199.
Al dors : Lib[er ] Scintill[arum ] Bere (sic). És un ms. en pcrgamí, de 172 folis, de format
13'8 X r7'8 cm., copiat els segles XI-XII, amb belles inicials antigues. Cf. GARCIA VILLADA, l. c., 89.
NICOLAU, l. c., 24 S. i 62 S.
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Amb notació aquitana . sense cap línia, conté les següents composrcwns:
1. f. 169 v. : <<Nov us atoras dies magnus adsit in letiiia", amb notació aquitana en vermelló .
La ratlla final d'aquesta pagina duia neumes i fou tallada.
2. f. 169 v. : <•Ü Oriens .. >>.
3· f. 169 v. <<Gloria et honor Deo sit consolatori fidelimm. CHEVAI,IER 37676 (?).
4· f. 169 v. <<Sol de sole prodiens hostern creavib.
5· f. 170 v.-171 : <·Ave, Maria, gratia plena, [ Dominus tecum 1 virgo serena•>. CHEVAI,IER,
1879, Anal. hym ., 54, 337. Per la música Variae preces, d e Solesmes, 33·
6 . f. 171 v.-172 : <•Sanctus O alnipares (sic) , fons luminis•> .
7. f. 172 : <•Quatuor animalia ibant et revertebantun>.
Al fin al de la pagina, amb lletra poc Ilegible, el text incomplet del In Gcdeonis a¡·ea d el
qua] parlem a les p?!gs. 138 i 254 ss. i que Nrcor,Au va transcriure a l'A nuari citat, 62 s.
8. f. 172 v . : <·Monte libano magis candida>>. Aquesta, amb notació aquitana damunt línia .

. _..,
•

,

Psalterium. Ms. en pergamí, 194 folis numerats, més 16 sense numerar al comen<_;ament, format de 28'3 X 19 cm. És el Psalterium de Roda, escrit !'any 1191, que veié el ,P . VILLANUEVA, i el
dona va com a Breviarium de Roda ( Viage , xv, 177 s.). El cos del llibre és un Salteri, després ve
un Himnari sense música, i darrerament ve una petita part de Breviari amb l'Ofici de sant Ramon
i altres, amb música a totes les antífones. DREVES, AH., xvu, 169 ss. dóna el text de l'ofici rimat de sant Ramon que copia d'aquest códex; a AH, XVI, 84 ss., copia d'aquest mateix ms. l'ofici
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17.- Girona, abans Biblioteca privada de Narcís Sombola, avui en !loe ignora t .

18.- Lleida, Catedral : Roda, códex 11.
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Lectionxrium. Es tracta d'un ms . en pergamí, incomplet al comen<; i al final, amb format
de 33 X 25 cm., 131 folis a doble columna, notació aquitana sense línia, copiat el segle XII .
Aquest Lectionarinm conté les lectures litúrgiques seguint el calendari eclesiastic. Només hem pogut
veure algunes fotografi'es; peró, per la seva mostra, veiem que el códex ccntenia totes les peces anotades amb notació aquitana sistematicament, sense cap línea, i amb punts destacats. Miquel RUÉ
fou qui primer el va estudiar sota l'aspecte musical, i en va donar una petita descripció i un facsímil
l'any 1905 al seu opuscle citat, Canto Gregoriano, 66 ss SABLAVROLLES en va treure fotografíes per
l 'Arxiu de Solesmes aquell mateix any. GuDIOL el tingué llarg temps a casa seva, i en va treure les
notes litúrgiques m~s sortints per als estudis sobre la J.itúrgia en la ProvínC'ia Eclesiastica Tarragonina.
Pou Gumor, qui facilita a F. PuJOI, una fotografia del cant de la Sibil.· la que contenía aquest Lectionarium , d el qnal parlava a la Revista del Centre Excursionista de Catalunya del 191 8. Segons la taula
que en va publicar Mn. RuÉ, el ms. contenía poques composicions amb música; RUÉ, en citar-les, no
dóna mai la foliació.
A fi de donar-ne una idea clara del contingut musical d'aquest ms. avui servat en lloc desconegut, copiem de Mn. Ru'É les peces que contenía, amb notació:
r. f. 8·8 v. : <·Audite quid dixerit : Judicii signum>>. La foliació aquesta, com la fotografía que ací reprodulm, (fig. 35), ho devem a l'amabilitat de F. Pujol d e l'Orfeó Catala, al qua! Moss&n J. Gudiol de Vic havia prestat els dos clixés amb el cant de la Sibil· la.
2.
<<Dies sanctificatus illuxit nobis>>. Mitja columna de música.
3· <<Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, ecce de quo ... >> Dues columnes i mitja.
4· << ... albis secuntur Agnum. Oculi ejus ... >> Incomplet, per mancar-hi tres folis.
5· <<Dum medium silentium tenerent omnia ... >>. Un quart de columna.
6. <<Tribus miraculis ornatum diem colimus ... >> Columna i mitja.
7· <<Veni hodie ad fontem aque et oravit...•> Dues columnes.
8. «lncipit V:tmentatio Ieremie prophete ... >> RuÉ en dóna un facsímiL
9. <•In Parasceven. Aleph. Quomodo obtexit calígine ... >> Teth fins al Tod.
10. <<S::tbbat. Quomodo obscuratum est aurum ... >> fins el Vau.
1 r. <<Adest enim festa Paschalia, redemptio nostra ... >> Una columna
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rimat de sant Agustí. Dom SABLAYROU.ES en parlar dels códexs servats a la Catedral de L!eida, diu
poca cosa dels manuscrits que apuntem nosaltres . Vegi's Sammelbiinde citat, 425.
Com a música, sempre amb notació aquitana, conté:
r . f. 3 v.-4 : <<Precursor C'hristi et magnus Baptista>> . CHEVALIER, 15270; Anal. hym., VII, 156,
LIII, 273·
2. f. 4 v. Antífones.
3· 5-7. Tonada de les Lamentacions, llic;on s i altres.
4· f. ro v. : <•Cuneta celi r egem laudant angelorum agmina.>. Prosa. CHEVALIER, 25184;
A na!. hym. , XXXIV, 256 .
5· f. 10 v.
<<Aurea virga prime matris Eva florens rosa». Prosa. CHEVAI.IER, r6o4. Cf.
ibídem 1320 .
6. ff. 11-11 v. : <<A lma co rus anni nunc pangat nomina summi 1 Messias>>. CHEVAT,IER, 822;
A na!. hyrn., I,III, 152. Per la música, J. POTHIER, Revue du Chant Grégorien, VIII, 1899-1900, 5 ss.
7· f. 12 <<[Sequentia Sanct.i) Evangelii secundum l,uclwm Omnis popnlus Iesu baptizato ... >>.
8. f. 12 v. : <<Congaudentes exultemus ! vocali concordia ! ad beati Nicolai>>. CHEVALIER,
3795· La música a Variae P1•eces , 41 ss.
9 f. 12 v.-13 : <•Gaude, caterva, 1 diei presentís>>. Pcr sant Joan. CHIWAI,JER, 6719; Anal.
hym. , VII, t6T, i T.IU, 270.
10. f. 13 v. : <•lnclite rex regum, Dcus semper tibi. .. >>
1 r. f. 14 v. Kyrie. Segons sembla, és el del Kyriale n. 0 x.
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19. - Lleida, Catedral: Roda 14 (fig . 36).

Pontif icale. Ms. en pergamí, de 209 folis més 12 d'afegits, 33 x 2-1 cm., copiat el s. XI. La
música que conté va amb notació catalana en una f ase que r ccorda molt la mossarabiga. Pe! contingut del codex, vegcu Joan B. AL'l'ISGNT, <•Pontifical de Roda>>, a Aualecla Sacra Ta rraconPnsia,
Il (1926), 523 SS.
Conté les antífones següents, amb neumes:
r. 123 v. b : <<Surgite sancti Dei de habitationilms vestris.>> (Fig. 36.)
2. <<Cum iocunditate exibitis.>>
3· «De Iherusalem exeunt relique. >>
4· 124 a : <<Ambulate sancti Dei, ingredimini ... >>
5· <<Ambula te sancti Dei ad locum ... >>
6. 124 v. a : <<Corpora sanctorum in pace ... », a mb els versets corresponents que duen neumes
només al final.
7· 124 v. b : <•Exultabunt sancti in gloria.>>
8. 124 v. a : <<Sub altarc Dei sedes accepistis ... >>
9. 125 a : <<Vos sacerdotes et levite ... >>
10. «lntulerunt sacerdotes et le vate altar e Domini ... >>
II.
125 b : <•Erexit Iachob lapidem ... >>
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20.- Lleida, Catedral : Roda, códex r8.

Lectionarium. Ms. en pergamí, 229 folis, format 34'8 x 24'2 cm., escrit amb notació catalana
i aquitana; prové de la Catedral de Roda i fou copiat el segle xn (?). Amb música, conté diferents antífones i re3ponsoris als ff. 90 v ., 194 v.- 199 v.; 208 v.- 2II; 216-229. És curiós aquest ms. per
presentar b :ttrejades la notació catalana amb l'aquitana; així, al f. 90 v. va amb aquitana, al 194 v.- 196,
catalana; als 196 v. - 197, fou esborrada la notació catalana i damunt hom va escriure la notació aquitana; el mateix als ff. 197 v.- .199 v. amb aquitana; i als 208 v.- 211, 216-229, amb catalana.
21.- París, B. N. : nouv. acq. lat. 495 (fig. 37.).

Troparium. Ms. en pergamí, de 120 folis, format r6'5 x II'2 cm., copiat el segle XII, si bé en
algunes peces hom va esborrar la notació primitiva i en va escriure una altra de més moderna. L. DE-

Fig. y;. - Girona
Bibl. Sombola.
Ledionarium, .-;egle XII, f. 8.
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I,ISLE en féu una descripció en el Catalogue des Manuscrits latins et franr;ais ... Nouvel_les acquis. de
r875 a r89r, p. 652. Diu així : <<Petit tropaire renfermant des parties d'office farcis savoir : 1. (f. 3)
des Kyrie qui portent pour rubrique le mot <<Kirrios>>. 2. 0 (f. 1 7) des Gloria in excelsis qui sont intitulés «Lauda Domini>> (f. 24) Lauda in sahcti Stephani (f. 24 v.) Laudes in purificatione sancte
Marie» (f. 29 v.). 3. 0 (f. 44) des Sanctus. 4. 0 (f. 50) des proses>>.
El P. VILLANOEVA l'havia vist i estudiat a Girona; allí n'havia ·copiat els textos dels tropus i
proses, segons remarca en el seu Viage, XII, 209, quan, en parlar dels códexs litúrgics de Girona, i especialment dels Kyrie, Gloria i Sanctus propis de festes, diu : <<Hay de ellos una colección que he copiado,
junto con muchas prosas, tolo ms. en el siglo xr, con las notas de canto sin llaves ni rayas.>> Hem
vist aquestes copies del P. Vrr;I,ANUEVA a Madrid, Academia de la Historia, Colección Villanueva,
64 ( = 1i-19-4). DREVES i BLUME consultaren aquest ms. a París per als seus volums d'AH.
S6n interes >ants els mots Lauia i L(J,udes emprats pel ms. gironí, mots que hem vist usats en
altres manuscrits del migdia de Fran¡;a i que recorden el mot de la litúrgia mossarab. Així, a l
f. 17, <<lauda in prima missa de Natale Domini», es refereix al Gloria tropat de Nada!; f. 29, <<Laude
in Epiphania>>; f. 29 v., <•Laudes in Purificatione S. Marie•>; f. 30, <•Lauda de Sto. Pasche•>; f. 33, <•Laudes>>.
La notació primitiva és encara la notació neumatica catalana.
0

22.- Vic, Catedral : códex x:Xxr. (Fig. 38.)

Troparium-Prosarium . Ms. molt mutilat, en pergamí, avui consta de 8o folis, de zo'6 X 13'6 cm.
i rle caixa r]'z x 3'5 cm. Aquest c<"dex fou copiat al segle XIII, és amb notació aquitana damunt
ratlla vermella i cl'altres amb punxó, el text va escrit amb tinta negra i vermella; solament algunes inicials són ornades en vermell, blau i groc. Al 11om, diu : <<C. Ripoll JI». Aixó vol dir que el
ms. prové del llegat que féu el canonge Ripoll . Segons ens deia !'actual arxiver, canonge Casadevall, el fet d'haver estat regalat pel canonge Ripoll, potser pot donar sospita que el códex provingui de la canónica agustiniana de Maullen; més que més, pel fet de trobar-s'hi firmes de les cases
<<Cavalleria>>, <<Destorrenh, <<De la Coromina>>, que són cases de pages de l'entorn de Maullen; cases
que en temps antic havien proporcionat canonges i prior a l'antiga canónica de Manlleu. Segons
·apunta Mn. GPDIOI,, el códex, en ésser llegat pel canonge Ripoll a l'Arxiu Capitular de Vic, formava
part dels Papeles varios que ell havia recollit i numerat, dels quals, el citat códex, resulta ésser el
vol. xxxr. Gumor, dóna una descripció del contingut, al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, VII,
132 s.; ell li assenyala el n ° 106 de la seva numeració.
SABLA YROLLES fotografía aquest ms. per a Soles mes; gracies a aquestes fotografíes, DREVES
i BLUME el pogueren estudiar, per a la publicació dels volums d'AH. El ms. té un intercs gran per
nosaltres, pel fet de les proses, tropus i altre'l cants que conté. Vegeu Revista Musical Catalana,
nr, 224, i IV, 5 ss.; Sammelbiinde der 1 MG, XIII, 228 ·ss.
23. -

Barcelona, Biblioteca de Catalunya : M. 1147. (Fig. 39.)

Groduale. Ms. en pergamí, format 23'R x 15'3 cm., incomplet al comen<;arnent i f1 la fi; actualment consta de 163 foli':l, 2mb notació zquitana del segle xn. Aquest manuscrit té molt perduts
els mages laterals i inferiors, pe1 have1 tstat rosegats per les rates; generalment, pero, conserva íntegrament el text . Al comen<;ament duu incomplet el calendari que comenc:a al maig; al foli
final . molt espellifat, es troben les antífones de la processó del Diumenge de Rams. El manuscrit
co11té el següent:
T.
f. 1 : Calendari seguit de les regles <<De feriis inveniendis>> i <<De inveniendo adventum>>.
2. f. 5 : En el marge superior, amb !letra del segle xv, el text de l '<<Ave verum, corpus natum», AH 54, 257; Cf. Huelgas, I, p. 132 s.
3· f. 5 : En l 'espai blanc el text del <<Sanctus ... Clangat cetus iste letus gloriosa carmina•>,
AH 47, 366; cf. Huelga s, I, p. r26 ss., amb copia del segle xv. Ultra les versions hispaniques que
citem a Huelgas, l. c., esmentem tot passant, que posteriorment veiérem una versió musical semblant
a les ·citades, a Palma de Mallorca, Musen Diocesa, Cantorale deis segles XV-XVI, sense signatura, f. 9,
i amb notació quaclrada.

Fig. 36 . _ Lleida : Catedral, Roda 14.
Pontiticale del segle xr, f. r 23 v.
20
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LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII
4· f. 5 v. : Copia del tt:stament d'un tal Ferer, amb lletra potser del XIII.
5· f. 6 : <<Epistolam (sic!) Nativitatis Domini alta voce : Leccio Isaie prophete>>, farcida, amb
notació aqnitana sense cap línea.
6. f. () v . : <<Beneflicite Domino Deo nostro. Sancti Spititus adsis nobis gratia. Que corda nostra sibi faciat ... >>, que sembla una epístola farcida de Pentecosta, sense música.
7. f. 7-7 v. : Fragment d'un Graduale complet (oracions, epístola, evangeli i cant de la missa)
amb el Proprium de la Dominica n i nr d 'Advent. Notació aquitana, damunt línia seca; s. XII.
8. f. 7 : Al marge inferior, amb Jletra del segle xv, <<Veni Sancte Spiritus, Et emitte celitus»,
seqüencia de Pentecosta, sense la música.
9. f. 8 : <•In festivitate Omnium Sanctorum>>, només els incípits d'antífones i responsoris amb
músi 2a, seguits del text del <•Líber generationis .. ... secundum Mattheum>>.
ro. f. 8 v.: Comenc;:a el Graduale amb l'introit <•Ad te leva vi>>. Conté tot el Proprium de Tempore
i de S.-melis.
Aquest preciós Graduale duu encara els ofertoris amb diferents f:fi; fins al f. 71 v. és copiat
perla mateixa ma que escrigué el calendari del cornenc;:ament; folis 72-94 v. altra ma; folis 95 fins al
final, sernbla copia d'altre mi. El present códex prové de la catedral d'Ager.
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24.- Montserrat, Biblioteca del Monestir : Ms. 73·
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Troparium -Prosaríum . Ms. en pergamí, segle XII, de 65 folis, incomplet al comenc;:ament i
al final, notació aquitana damunt una línia vermella, format 20 x 1 + cm. Aquest ms., que els
monjos de Montserrat adquiriren del llibreter antiquari Babra, no sembla pas copiat a Catalunya.
Ultra l'escriptura, sembla dem ~ strar-ho el fet de contenir els tropus de Gloria, dits Regnum, que fins
al present no hem vist en cap altre manuscrit servat a Catalunya . La foliació actual amb Jlapis,
haura de rectificar-se, donat que el codex, tal com avui arriba, dóna els folis sense cap ordre. Confronten Analecta l'viontserratensía, III (1919), 338 s. El contingut delms., tal com ara es troba, és així:
1.
f. I : Kyries tropats.
2. f. 12 : Gloria in excelsis sense tropus seguit del <<Sceptrum tuum nobile>>, i deis tropus tilulats «Regnum>>.
3· f. 17 : Proses.
4 · f. 39 : Sanctus, uns amb tropus i altres sense.
5· f. 42 : Proses; continuació del grup 3·
6. f. 51 : Sanctus tropats; continuació del grup 4·
7· f. 53 : Proses; continuació deis grups 3 i 5·
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25.- Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Ripoll, 99.
Collectaneum de Ripoll [ = Miraculi beati Iacobi. .. ]. Ms . en pergamí, format 28'r x 18'3, de
86 folis, copiat per <<fr. A. de Monte humilis filius atque vestre societatis [de Ripoll] devotissimus servus ... >>, l'any 1173, en viatge de romería a Santiago de Compostela. Aquest codex ens va servir,
l'any 1926, per dir clarament per primera vegada que el Calixtinus servat avui a Compostela no era
pas la copia original que elnostre monjo havia vist el Il73· La notació de Compostela és més moderna que la notació musical copiada a Compostela pe! citat de MoNTE; les composicions gregorianes
que ell va copiar allí presenten una infinitat de variants que no és possible que de MoNTE les
inventés de repent, i que, per tant, foren en el ms. original que troba en aquella Catedral.
Perla descripció del ms., del qual parlarem més amplament altre día, vegeu BEER, Ripoll, n,
34 ss.; GARCIA Vrr,r.ADA, l. c., 53· Per la música que conté, c<tl veure SABI.AYROI,T,ES, Revista Musical Catalana, rn, 177 i ss., i 226 ss., on edita la prosa Clemens se¡·vulorum, i P. WAGNER, Die Gesiinge der ]rtkobusliturgie zu Santiago de Compostela (Freiburg, de Sn:issa, 1931). La música, posada
amb notació aquitana damunt de línia seca feta per mitja d'un pun-..::ó, amb pautats així de quatre i
cinc línies, sense que md, segons sembla, hagin estat colorades, es conté als ff . 31 v.-33. (Fig. 40.)
Sois conté amb música, una de les tres misscs qne avui guarda el Calixtinus de Compostela. A Hipoll
tenien des de dies un altar dedicat a sant J aume, i el monjo romeu es va recordar de fer un ob-

1

.'

Fig. 39 · -

Barcelona : Bibl. d e Catalunya, M.
Craduale de\ seg\e xn, f. 77 .
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Slqui talment bell al seu abat; així a Ripoll, podrien repetir els mateixos carits de la basílica de Sant
Jaume de Galícia. Cal ret:ordar, pero, qne en els iuventaris ele Ripoll del 1047 i del 1066, enlloc 110
hem vist l'altar ele sant Jaume recordat pel monjo ARNAU. Cf. E. JUNYENT, <•Notes inedites sobre
el monestir ele Ripolh, en Analecta Sacra Tarraconensia, IX (1933), 185 S:'\.
Al foli 85 r.-86 r. del manuscrit, amb lletra del citat Arnaldus, trobem la carta que el!
havia escrit per a1 pare Abat i monjos de Ripoll en fer-los ofrena del códex copiat a Compostda. Donat que la qiiestió del pseudo Calixtinus de Santiago apassiona avui els musicolegs pel fet
deis organa a veus del segle xn que ell guarda (Huelgas, r, 59 ss.), ens plan de transerinre algunes
expressions apuntades allí pe! monjo Arnaldus. És molt signifieatiu que el monjo de Ripoll, bon
músic com era - la copia musical que ell ens ofrcna ho prova a bastament - , no parli mica ele la
rnúsic:1 a vcus que contindria el Calixlinus primitiu de Compostela. ¿Vol dir aixo, que el cod<x del
qua! Arnaldns va copiar l'exemplar incomplet <le! pseudo Calixtinus per al seu moneslir de Ripoll,
no contenía encara els organa que trobem en !'actual exemplar ele Santiago? Seria arriscat el responche de moment a aquesta pregunta; les expressions que apunta el romeu Arnaldus i que transcrivim a continuació, no clonen peu per a afirmar ni pcr a negar la tal cosa:
<•Repcri volumen ihidC:'m [a la Catedral de Compostela), v. libros continens, de miraculis apostoli prelibati, qnibus in diversis mundi partibus, tanquam mercatoribus stella, divinitus splendescit et ele scriptis Sanctorum Patrum, Augustini, videlicet, Ambrosii Hicronymi, Gregorii, Leonis maximi et Ticcle. Continebantur in eodem volumine scripta aliorum quorumdam srmctorum in festi vitatibus preclicti apostoli et ad laudem illins per totum annum legenda cum responsoriis, antiphonis,
prefacionibus et oracicnibus acl id pertincntibus quamplurimis ... >>. Com es veu, parla poc ele la música
que el c(;clex coutcnia, i donat. que eu copiar-lo !Jo feia perque servís per al temple de Ripoll, i t.ambé
perque fos soYint llcgit al refetor, el! Ya copiar només el Proprium d'una missa, malgrat que el
ct)dex actual en coutingui tres. Fl pobre monjo disposava ele poc temps i de pocs cabals per a
poder-lo copiar complet, i per aixó escriu PI pare J\ hat: <<Veruutamen, cum copiam sola vol untas
ministraret, sumptuum vero penuria et temporis me coartaret angustia, de .v. libris, liT. transcriptos atuli : secundum, scilicet, et tertium et IIII 11111 in quibus integre miracula contiuentur atque
translatio apostoli ab Ierhosolimis a el Ispanias .. .>> Pe! text ccmplc-t d'aqucsta !letra, vegeu R. BEER,
·H andschrijtenschatze Spaniens (\•ViEII, J 894), 413 ss.
Una cosa resta clara : la notació aquitana d'aquest cóclex de Ripoll és més arcaica que la
notació actual del códex servat avui a Compostela; aquest fet, i el fet de les variants múltiples
que hom troba en comparar la música del coclex de Ripoll amb la del manuscrit de Galícia
(vegeu WAGNER, l. c., 82 ss.), són prou pcr a poder sostenir que l'exemplar del qua! es va valdre el
monjo Arnaldus per a fer-ne la copia ele l'exemplar de Rir:;oll no fou el que avni es conserva a
Compostela. Cf. també Huelgas, 1, 6o ss., i comparen ací la notadó del Calixtinus de Compostela
amb la pagina uel de Ripoll que donem a coutiuuació. Una e<lició completa ele tot el contiugut del
pseudo Calixtinus ele Composteh patrocinada per !'Academia Gallega esta a punt de sortir; l'edició
del text a carrec ele W. M. Whitehill, douari aspectcs nous sobre aquesta qüestió; la música, editada
ja per Wagner, va a carrec del P. G. Prado de Silos.
26. -

Lleida, Catedral : Roda, codex 8.

Collectaneum. Ms. en pergamí, format 12. 0 , de 227 folis, escrit els segles xn-xrn. Amb música
escrita amb notació aquitana damunt ele línia imagiuaria, conté el següent:
I.
ff. 181-r82 v. : «<n sapientia 1 clisponeus omnia 1 eterna ... >> CHJWAI,lER, 8753; Anal. hym.,
r,rv, r 78. Per la música i el text en els Códexs peuiusulars, cf. Huelgas, I, r 89 ss.
2. ff . 183-183 v. : ~·Amor Patris et filii, 1 verus spleuclor auxilii >>. CilEVAT.IER, 1004, com a
tropus de Benedicamus. Manca la melodía.
3· f. 223 v. : <•Fulgent nova per orbem gaudia, 1 noYa mundum ... >L CITEVAI.H-:R, 26832, només,
del Viage del P. Vn.r.ANUEVA, xv, 173, on edita el text del poema dedicat a Ramon Berengner I\',
Comte de Barcelona, que allí es serva incomplet i sense melodía.
4. ff. 224-227 : «Alleluia, sub throno Dei andivi animas ... •>, seguida de la prosa <•In na tale
Sanctorum Innocentinm : Urbis· nove lherusalem llaudem dicat.>. l'HEVAUEll, 34234; Anal. hym.,
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Fig. 40. -l3arcclona : Arxiu Cor. cl'Aragó, Ripoll,
Collcctaneum del II73, f. 32
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XXXIV, 207.
La melodía va escrita amb notació aquitana i copiada en espais molt amples, com si
talment hom hagués tingut intent d 'escriure-la a dues veus. Per aquest detall , recorda fon;a els
nnnuscrits de Saint-Martial.

27.- Barcelona, Biblioteca de Catalunya : Ms. 619.

Antiphonale Barcinonense. Ms. en pergamí, segle XIII, 36'8 X 26'1 cm., de caixa 30 5 X. 2::>'3,
generalment; de 139 folis numerats amb xifres romanes al segle xvu; aquesta numeració, des
del f. 133 fins al final, fou tallada en fer-ne la relligadura; manquen els ff. 31, 55, 82, 92 i IIO, els
quals foren arrencats en data desconeguda; el f. 1 r8 és repetit en la numeració; les inicials són plenes i colorades amb verd-vermell, alternant amb el vermell sol; la notadó és aquitana damunt de
línia vermella i groga; aquesta, peró, és quasi desapareguda; generalment tretze ratlles de text i música per pagma. El f. 1 havia restat en blanc, i hom hi va escriure, al segle xv, amb pautat de
quatre ratlles, una serie de vint Benedicamus Domino i dos Ite Missa est grcgorians. (Fig. 41.)
Aquest Antiphonarium és el mateix <<Antiphonarium Barcinonense s. 12 .>> que cita Dreves a
AH, XVI!, n. 0 1, on copia, només delms. de Barcelona, de dos códexs de Vic i un altre d'Osca, en la
secció d'<<Historiae rhythmicae>>, els himnes C.e la I. Domin. d'Advent i de la festa de Santa Eulalia,
AH, XVII, n. 0 28, que copia delnostre Antiphonarium i d'altres manuscrits catalans. Prové de la biblioteca Dalmases de Barcelona.
28. -Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Sant Cugat, 73·

Rituale Sti. Cucuphatis, al dors diú <<Rituale S. Cucuphatis circa An. r2r8 •>. Ms . en pergamf
format 21 x 13 cm., 168 folis, copiat vers el 1218, segons resa el dors, inicials plenes i colorades
en vermell, blau fose i negre. La música comen<ya:
r. f. 104 v. : R:¡. <<Te quem venisse credimus>>, fins el 105 v., pro defunctis.
2. f. 136 : R:¡. <<Subvenite sancti Dei>>, tonada diferent de la coneguda.
3· f. 137 : R:¡. <<Domine Deus qui intueris abissos>>.
4· f. 143 : R:¡. <<Credo quod redemptor meus vivit», tonada coueguda .
Entre 143 i 144 manca un foli.
5· f. 144 : R:¡. << ... turbata est valde set tu Domine succurre ei. Dum veneris>>, incornplet al
comen<;.
6. f. 144 v. : R:¡. <<Redemptor meus vivit et in novissimo resurgam >>.
7· f. 145 : R:¡. <<Peccante[mJ me cotidie et non me penitenterm.
8. f. 146 : <<Rogamus te Domine Deus noster ut incipias>>.
9· f. 147 : R:¡. <<T4ibera me Domine de morte eterna>>, tonada coneguda.
ro. f. 148 Antífona .: <<Ü beate Benedicte omnium carde, ore, voce, cantande•>.
1 r. f. 149 Antífona : <<Ü princeps noster sancte Michael».
12. f. 149 v. Antífona : <<Ora pro no bis sancte J ohannes>>.
13. f. 150 Antífona : <<Tu principatum tenes in choro>> (S. Esteve).
14· f. 150 v. Antífona : <<Somete Jacobe apostole Domini gloriese>>.
15. f. 151 Antífona : <<Ü quantus luctus hominum>> (S. Martí).
Aquestes antífones, copiades sempre amb notació aqnitaua damnnt de línia Reca la primera,
i amb vermella i groga les restants, ~ren les antífones i responsos que es cautaveu a Sant CugRt pcr
l'enterrament deis moujos.
29.- Barcelona, Arxiu Corona d'Aragó : Sant Cugat, 46 (fig. 42).

Consueta. Ms. en pergamí, format 26'3 x 18'4 cm., 191 folis, inicials simples plenes amb vermell i blau, copiat pel monja esmentat, Pere Ferrer, els anys 1219-1221; conté les Consuetudines
monasterii de Sant Cugat. Pel contingut litúrgic, vegeu pags. 68 s., 212 ss., 220, etc.
La música, amb notació aquitana, damunt ele línia vermella, va des del f. 158 fins al final;
diu : «ln.cipit líber ele diversitate sonorum in toto circulo anni>>. És un Tonarius amb les melodies
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himnódiques i l'Ordinarium Missae. És de remarcar el fet que la música d'alguns himnes sigui diferent de la romana; melodies que a Sant Cugat les veiem rcpetides encara i copiades amb notació
mensura! en les Consuetes del segle xv.
Vic, Arxiu de la Catedral : códex CXXIV.
Processionale. Al 11om, diu : Codo: processionarius Vicensis Ecclesie. Al f. 1r, al marge
blanc inferior, <<Codex Processionarius Ec. Vicen. Ms. saec. XIII». És un ms. de r87 folis, en pergamí,
17 x 12 '3 cm. i 12 '5 X g' 5 de caixa., foliat correlativament amb llapis, notació aquitana damunt de línia
vermella, i sovint amb una segona línia groga; text i rúbriques en negre, caplletres en vennell, blau i
verd, relligadures de post i vedell avellutat. En parla SABLAYROLLES, Revista Musical Catalana, IV,
23 ss., i Sammelúande der Internationalen Musikgesellschaft, XIII ja citat, 241 s. GUDIOL el descrin al Butlleti de la Biblioteca de Catalunya esmentat, 137 s., on l'assenyala amb el 11. 0 117. És
de molt de preu pels R7R7., antífones, verbeta, etc.
30. -
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31.- Tortosa, Catedral : códex 135.

Troparium-Prosarium. Ms. en pergamí, segle XIII, de 144 folis, 26'2 X 17 cm., notació aquitana damunt de línia vermella i groga, caplletres plenes i senzilles, al f. 9 una miniatura bonica amb
blanc, blau i negre. Sobre aquest ms., cf. H. DENIFLE i E. CHATELAIN, <<lnventarium Codicum
manuscriptorum capituli Dertusensis>>, a la Revue des Bibliotheques, VI (1896); SABLAYROLLES,
Sammelbdnde, Xlii, 525 ss. i Revista Musical Catalana, VI, 1909, 172 ss. Tamhé Huelgas, I, 82 ss.
Aquest Troparium és preciós pel bell rengle de proses, tropus i Ordinariwn Missae que copia, amb
tonades i textos que trobem ja a Ripoll i a Sant Joan de la Penya els segles XI-XII i perduren a Catalunya fins al segle XV. (Fig. 43.)
32.- Montblanc, Església de Santa Maria : ms. r.

Responsoriale-Antiphonarium. Ms. en pergamí, del segle XIII, 48 X 33 cms., originariamcnt
almenys 150 folis, deis quals avui sols resten uns 106 de sencers, notació aquitana damunt de línia vermella i groga. Conté els responsoris i antífones de Matines i Larides del Proprium de 'l'empore. Ultra aquest codex, a Montblanc es serven altrcs tres mannscrits amb música gregoriana, tots
escrits en pergamí:
r. Antiphonarium del segle xv, 47 X 33 cm., 161 folis servats.
2.
Antiphonarium finals segle xv, 55 X 38 cm., servat des del foli 7r al 182.
3· Antiphonarium del segle xv, 46 X 32.5 cm., r83 folis, seguit d'un fragment (15 folis) de
Troparium del segle XIV.
Els códexs de Montblanc no sembla pas que provinguin del Monestir de Poblet; tots ells serviran a meravella per a l'estudi de les antífones, responsoris i verbeta a Catalunya.
33.- París, B. N. : lat. 5132.
Collectaneum. Ms. en pergamí, dels segles xu i XIII, 109 folis (millar I10, donat que t?l
foli So es repeteix). Format 32'5 X 30'2. Prové de Ripoll. Han tractat del cibt códex E. Du M:f:RlC;
en les seves <•Poesies populaires latines du moyen tige•>, París, r847, 302 ss.; BF.ER, Ripoll, u, 27 ss.,
NICOI,AU n'OLWER, Anuari de l'Institttt, VII, 25, 36 ss., 66, 76 ss., etc. Amb música conté:
r. f. 105 v.
<•Ave, virgo gloriosa, 1 sponsa Dei speciosa>>. CHEVALIER, 2207; Anal. hym.,
XLVI, 182.
2. f. 107 v. <Nox clarescat, 1 mens purgetun. CHEVAT,IER, 22203; Anal. hym., VIII, 12.
3· f. ro8 : <•Sulve virgo regia'> a una veu. Pel text i melodía, vegeu Huelgas, I, 56,
H. SPANKE, Neuphilologische Mitteilungen. XXXIII, (1992), 19 s.
4· f. 108 v. : <<Cerlit frigus hiemale>> a dues veus. (Fig. 44.) Pel text i melodía, vegeu Huelgas, I, 5s, i més aval!, pag. 353 s.
5· f. 109 : <•Mentem meam ledit dolor lnam natalis ... •> Conductus a una veu per la mort de
Raimon Berenguer IV ('! 1162). Aquesta pagina la dóna en facsímil BD:ER, Ripoll, u, taula 2. A la
pag. 252 ss. parlem d'aquesta pe<;a i en donem la transcripció.
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Fig. 44·- París, B. N. !at. 5132.
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CODEXS MUSICALS CAT ALANS CONSERV ATS

34.- Lleida, Catedral : Roda, códex ro.

Evangeliarium-Lectionarium. Ms. en pergamí; seguint el text podría ésser de comen<;ament del
se?le XIV, per 1~. músi~a, pero sembla del segle XIII, format de 2 s x I]'J cm. Amb música, esc~lta an:b notac1~ aqmtana damunt de línia seca, conté només al foli darrer verso : <<Area (o Aurea)
vtrga pnme matns Eve fluens rosa>>. CIJEVAI,IER, r6 i r 3 2o; Anal. hym., vn, 122 , ¡ LIU, rSG.
35. -

Roma, Biblioteca Vaticana : 354J·

+

,Missale. ~s. en _p~rg~m_í, copiat el _r2~2 a Barcelona, u + 194 (manca el foli rgo)
j. folis,
de 30.2. X 19.'5 cms.: hturgw 1 cant franc1sca. No l'hem vist personalment; el cita BANNIS'I'ER, M _
0
n~m_enh Vatzcam dz Paleografia Musicale Latina, 1-II (Leipzig, rgr 3 ), 1, r6 2, ¡ en reproclueix una
pagma a la Tavola ro6 a.
36.- Barcelona, Orfeó Ca tala : Ms. r.

,
Tr~parium_-Prosarium. Ms. en pergamí, de 2J folis, vuit pentagrames per pagina, format ele
22 2 x_ l4 5 cm. I ele r6 ~ ~r cm. de caixa, copiat al segle XIII o comen<;ament del XIV. Conté peces
gr~go_r~anes a una _veu, 1 d altres, a dues i tres veus. Cf. Huelgas, 1, J6 ss., on en donem una clescnpcw detallada, 1 en reprodui:m dues pagines.
37.- Tortosa, Catedral : códex 133.

Ms. e~ P~~ga~í, 3J folis, de 23'S X 17'3 cm., copiat el segle XIII, música damunt pentagrama
Per la descnpc1o mes detallada, cf. Huelgas, I, s 4 , ¡ la bibliografía que allí es cita Abans del f.
1
es troben tres folis sense numerar, en els quals hom va copiar:
..
2

I.
~- I : ~·[A]dvoc~tam invocemus omnes>>. Prosa a una veu. Text a AH, XL, 104 , que cita
només el 1ropanum Flonosense del segle xr, París, B. N., nouv. acq. lat. II7J, afegida als segles
XIII-XIV.

2. f. r v. : <<[P]romereris summe lauclis>>. Seqüencia a clues veus. Text a AH, xxxrv, JI;
CHEVALIER, 31950. Per a més detalls, cf. Huelgas, 1, rSo.
3· f. 2 : <<[A]lleluia. Veni dulcis domina ... >> a una veu, que no trobem avui en el Gmduale Romanum.
En el cos del manuscr~t trobem e~cara melodía gregoriana a les següents peces:
4· f. 35 v.- 46 v. : Dtferents anttfones per la vestició i professió de religioses.
5· f. 59 ss. : Totes les antífones i responsoris per al «Ürclo acl benedicendam ecclesiam>>.
6 :.. 235 v. ~ 236 : <c[G]loria in excelsis Deo ... >> amb l'únic tropus <<Et Sancte Spiritus>> eles prés del <•Jhesu Chnste>>.
J.

38.

f. 236 v. : <<Princeps ecclesie, pastor ovilis tu nos benedicere cligneris ... >>. Benedicamus tropa t.
Vic, Arxiu Catedral, códex CXIV.

Collectaneum:

Al 11om diu <<Collectaneum sive orationes pro divinis officiis Ecclesie Vicensis>>,

tít~J que es repete1x al f. I, on s'afegeix : <•Ms. saec. XII>>. En aquest códex trobem diferents R¡R¡ ¡
anbfo~es anotats . damunt línia: .a~tualment, no es veu si la línia amb punxó al comew;ament anava
amb tinta vermell~. La n?tac10 es encara la neumatica catalana de transició, que tira a l'aquitana.

Es tracta d un Oratzonale mannscrit en pergamí, ele 19 x 13 cm. ¡ ele 13 · x • cm d
·.
5
9 .5
tretze ratlles t' d
· ·
d f' 1
'
· e cmxa,
. ., .
Ira es per pagma, e mas
del segle XII. GUDIOL, al Butlleti VII, 125 s., en dóna la
descnpcw 1 parla en detall del seu contingut.
39.- Barcelona, Biblioteca de Catalunya : M. SSS .

. Antiphonarium. Ms. en pergamí, 30 X 20'3 cm., inicials plenes amb vermell i blau vermell ¡
1
vercl vermell sol, de 133 folis, copiat amb notació quadracla damunt pautat de qnatre ratlles el cos
!el ms., ff. r-ro6 v., és copiat cl'una mateixa mi ele finals del segle XIII; al comen<; i al final, afegien~s deis segles XIV-XV. Per la nota que trobem, al f r v , aquest A ntiphonale fou escrit per als
l110nJOS d
t J
.d
'
.
,
e san
erom e no sabem qum moneshr. Conté els responsoris de matines, i antífones de

IÓJ

laudes; sense els himnes; aquests es troben després deis ff. ro6-ro6 v. El códex és complet; el Propriwn de Sanctis, peró, duu un santoral molt curt. Ff. r-6, amb antífones i la melodía deis Invitatoris ele matines, foren escrits per altra ma; f. 6 v, la melodía salmódica deis vuit modus. Després
d 'aquests sis folis no numerats segueix una foliació escrita al segle XVIII, la qua! comen«;a al f. I i
acaba al f. cxr, per haver estat tallada en relligar el !libre. F. roJ, fins el final escrits posteriorment de diferents mans. Ff. 120 ss. duu l'ofici del Santíssim Sagrament.
40. -

Barcelona, Biblioteca de Catalunya : M. SSg.

Graduale. Manuscrit en pergamí, de 25'6 x r7'3 cm., de I35 folis, escrita finals del segle XIII,
ff. r-I2J, copiats d'una mate~xa ma, inicials plenes amb tinta verda i vermella, vermella sola i verda
sola, notació quadrada damunt de pautat de quatre ratlles. El Sanctorale és molt curt; en canvi,
són afegits amb lletra posterior deis segles XVII-XVIII, i adhuc més antiga, els noms d'altres sants
i la fo!iació deis cants adients per llurs festes . F. I2J, amb copia del XIV el Gloria n. 0 xv, seguit
del Sanctus i Agnus d'aquesta missa. Al f. 129, amb copia de finals del XIV, comen<; xv, el Proprium de la festivitat del Corpus Christi. Ff. 134 v.-135, antífones copiades al segle XVII, amb notació quadrada blanca. Aquest manuscrit no sembla pas escrit a Catalunya; en canvi, fou usat en
terres catalanes ja des de temps antics i els afegiments posteriors ho proven a bastament.
41.

Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat,

11.

0

4J·

Sacramentarium i Missale. Manuscrit en pergamí, segle XIII, r6o folis, format 26 X 1S cm.,
caixa de r]'S x I2'J cm. Al full de la coberta, afegit modernament, diu : <•Líber liturgiae et orationúm>>. El cos del ms. - folis 19-136 - -· és un Sacramentarium; el comen<yament - folis r-4
- són documents alguns originals; folis 5-ro és el calendari, en blanc el foli 6; folis Io v.-q
és un missal; folis 15-18 v. copia altres documents; folis 136-I3J v. diferents evangelis; folis
137 v.-158 part del Missale, menys les oracions que ja van al Sacramentarium; folis rsS v.159 v. documents; folis r6o-r6o v. (<Offidum omnium Defunctorun1». Com ja hem apuntat al
la pag. JI, al foli 3 v. en un document de <<XIII° Kalendas julii. Anno Domini m. °CC. 0 Xxx. o es
troba la firma potser autógrafa de <<Firmat in hac carta Petrus Ferrarius acta>> idem al foli 1S en
altre document de monas Julii Anuo Domini m.°CC. 0 XX. 0 ! 0 ,>>.
La música amb notació aquitana damunt línia vermella, que conté el Proprium Missae de
diferents festivitats, es troba als folis ro v .-14 i I3J v.-155 v.
42.

Barcelona, Arxiu de la Corona d 'Aragó, Ripoll n. 0 J6.

Ms. en pergamí, de S6 folis, format 30,5 x 2I,J cm., del segle XIII, el qua! conté un tractat
de teología. Al dors diu : <•Distinctio vocabulorum Dei». Cf. GARCÍA VILLADA, 43·
De música, trobem només la següent prosa de sant Nicolau, que hom va escriure al foli 7S,
i fineix al foli 77 v., que havien restat en blanc:
[A]dmiretur non rimetur Idem sempcr gratnletur. <<Ortodoxa concio>> escrita damunt pautat
de qnatre ratlles.
1

43.

Lleida, Caterlral, Roda, n. o r .¡.

Lectionarium. Mannscrit en pergamí format de 34'S x 24'2 cm., de finals del segle xn o co-men<;ament del xnr. Amb música escrita amb notació aquitana conté només les Lamentac·ions de
Setmana Santa als. folis 12-14 v.
44.

Barcelona, A.rxiu de la Catedral, s. s.

Recull de diferents fragments de Códexs gregorians, tots en pergamí i de diferents epoques.
Pf.'r al cas nostre intcressen:
1. A ntiphonarium. Vuit folis - un quatcrnió d'un codex que seria molt gruixut - , amb format
de 1S'6 x r2'4 cm., que contenen l'incipit de les antífones i responsoris als quals sovint manquen
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els neumes . És del segle XI, i la part conservada semblaria més bé un Tonale, si no fos que un
dels R¡RJ. a sant Benet arriba iot anotat amb música. És d'escriptura franc esa. (Fig. 45.)
2. Graduale. Un full d'un Graduale del segle XIII, amb notació aquitana damunt dues ratlles, format 36'2 x 26'2 cm. amb el marge lateral tallat una mica. És curiós pel fet de dur una
V erbeta a 1' ofertori.
45.

Barcelona, Musen Diocesa, n. 0 roso.

És un recull de 8 folis en pergamí de diferents mides, i copiats en difercnts epoques, provinents de manuscrits de música antics. Conté el següent:
r. f. r : Un full senzill format de 33'5 x 23'7 cm. (tallat del marge csqnerrc lateral), fragment d 'un Antiphonarium del segle XI, amb notació neumaiica catalana. Conté també Verbeta.
2. f. 2 : Un full senzill format de 35'3 x 23 cm. (tallat el marge lateral de i'esqucrra),
fragment cl'un Graduale ele finals del segle XII, notació aquitana damunt línia. A l'Ofertori duu
encara diferents versets. Conté el Proprium Missae de sant Esteve.
3· f . 3 : Un full senzill, format de 33 X 22 cm. (margcs laterals i superior tallats), fragment d'un Gracluale del segle xnr, notació aqnitana damunt línia . Conté el Propriwn Missae d e
la Dominica II in Quadragesima seguida de Feria II.
4· f. 4-5. : Un full doble - el segon full senzill, tallat des del mig - 33'2 X 27'8 cm.
(marge superior tallat), fragment d'un Graduale, segle XIII, amb el Proprium de sant J oan naptista i seguit del Proprium Sanctorum. És curiós que a continuació del Communio de la missa
]ustus ut palma segueix un <(Tropns•>.
S· f. 6-7. : Dos fnlls senzills, format de ..¡2'3 X 30'4 cm., fragments d'un Aniiphonarium,
finals del segle XIII, notació quadrada, damunt línies vermella i groga.
6. f. S : Un full senzill, format de 42'2 x 31 cm., fragment d'un Antiphonarium, notació
quadrada damunt 1 ínia vermella, finals segle XIII.
46 . - Vic, Musen Episcopal : n.o 5391.

És un recull de r6 folis en pergamí, de diferents formats, tots amb neumes gregorians que
provenen de cliferents manuscrits; els sis primers folis van uns amb notació catalana i altres amb
notació aquitana, sense cap ratlla; els altres sis arriben amb notació aquitana damunt de ratlla vermella. GUDIOL els descriu al <(Cataleg deis !libres manuscrits anteriors al segle XVIII del Musen Episcopal ele Vic>> al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, Vlf, pag. qo; GuDIOL els posa allí com
a n. 0 122. Segons GuDIOL, els ff. r i 2 són del segie x; els 3-5, ele l'xi; els 6-8, del XII, i els restants, del XIII.
Hem pogut, peró, examinar-los diverses vegades, i tanmateix els ff. I-2 són del segle xr, no
del segle x . Els principals fragments del recnll susdit són, clones, així:
r. ff. 1-2 : Dos fulls en pergamí, del segle XI, escrits amb notació neumatica catalana, fr agment d'un Matutinarium (Lectionarium si es vol), que duu els responsoris corresponents al mes de
setembre. Es varen trobar en el Manual segon de Bernat Noguera, rector de Brull (damnnt de Taradell)
2. ff." 3-4 : Provenen d'un Prosari del segle xr.
3· f. 5 : Fragment d'un Lectionarium del segle xr.
47.- Vic, Museu Episcopal : n. 0 5392.
Recull de 13 folis, en pergamí, de diferents formats. Per la d escripció detallada, vegeu GuDIOL, l. c., 140; l'assenyala com a n. 0 123. Interessen especialment per al cas nostre:
r. f. r-r v. : Fragment d'uu Responsoriale, del segle XI, en pergamí, notació catalana. Prové
de Vilar de Castellvell.
2. f. 2 : Fragment d'un Prosari, segle XII, en pergamí, va anotat amb notació aquitaua,
sense cap línia i molt diastematica. Prové del mateix Vilar de Castellvell.
·3· f. 3 : Fragment d'un Responsoriale, en pergamí, segle XII. ProvinelH;:a desconeguda.

Barcelona Arxiu de la Catedral, s. s.
.
F 1g. 45 · '
.
Fragment d'un A ntiphonarzum, segle XI.
Biblioteca de Satalunya
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4·
5·
6.

f. 4 : Fragment en pergamí d'un Responsoriale de Ripoll del segle

XII.

ff. 5-6 : Pergamí; fragment d'un Responsoriale dd segle XI, amb notació catalana.
ff. ro-II. : Pergamí, fragment d'un Prosari del segle x ~ n. amb nota ció aquitana.

48. -Vi e, Museu Episcopal ; n.o 3998.

És un Sacramentarium, en pergamí, copiat al segle xn, provinent del Monestir de Santa
Maria de l'Estany. Al final, trobem un full amb notació neumatica catalana de finals del segle XI
comens: del xn.
49.- Vic, Catedral, Arxiu, pergamí n. 0 61.

És xocant el cas d'aquest pergamí : en una cara duu un document del segle
na, una pagina amb notació catalana del mateix segle.
50. -

XI,

i en la sega-

Vic, Catedral, Arxiu, s. n.

r. És un full de pergamí, deis segles XI XII, notació aquitana, amb el cant de la Sibil· la; la
segona cara quasi il·legible, va amb notació catalana-aquitana. (Fig. 46.)
2.
Ajuntem aci un altre full doble de pergamí, amb els marges molt corru'its. És un fragment
d'Antiphona1'ium, del segle XIII, notació aquitana damunt línia. El codex seria molt bonic.
51. -

Tarragona, Arxiu Historie Arxidiocesa : Ccdex

J.

Consta d'un plec de 12 folis, pergamí, de 23'5 x 16 cm., fragment d'un AntiphonariumResponsoriale (Maitines i Laudes de temps pasqual) del segle x, trobat en les cobertes de diferents
manuals notarials d'Alcover. Es tractaria d'un codex preciosíssim, per la mostra que en servem;
les inicials d'a[antiphona], P [salmus] i R [esponsorium], en comptes d'anar copiats amb tinta vermella, segons consuetud a Catalunya, són platejades. (Fig. 47.) Va amb notació aquitana. Vegeu
S. C'APDEVII.A, Analecta Sacra Tarraconensia, VI · (1930), 295, on en dóna la descripció i un
facsímil.
52. -

Tarragona, Arxiu Historie Arxidiocesa : Ms. 6.

És un recull de folis en pergamí, de tots formats, trobats per ci per lla com a cobertes de
manuals antics, i ordenats pel malaguanyat arxiver creador d'aquell arxiu, l'i·lustre canonge San<;
Capdevila. Aquests fulls, amb neumes gregorians, són escrits entre els segles XI -XII. Per nosaltres,
interessen:
r. Ms. 6-r ; És un full doble (quatre pagines), format 23 X 17 cm., de finals del segle XI
o comen<; del segle XII, amb notació catalana, sense cap línia. És un fragment d'un Graduale-Missale (Temps de Septuagésima, Sexagésima, etc.). Prové de Capafons.
2. Ms. 6-2 : Un full, pergamí, fragment d'un Antifonari, format 24 x 20 cm., de finals del
segle x o comen<; del segle XI, notació catalana molt diastematica - cal dir que aquesta diastematia, no sempre en manuscrits catalans, respon prou bé a la realitat - . Són les antífones per a la
festa de sant Martí, bisbe. Prové d'w1 r..1anual de Nalech.
3· Ms. 6-3 : Un full doble, en pergamí, de 24'6 X 15'6 cm., notació aquitana, fragment d'un
Homiliarium, notació aquitana damunt d'una línia vermella, de comen<; del segle XIII, trobat en
un manual de Tarrés (prop del Monestir de Poblet). Conté <<Audite quid dixerit : Judicii signum ... >>,
el cant de la Sibil·la, tot anotat i precedit del sermó del Pseudo-Agustinus. Ultra aquest cant de
la Sibil·la, segueix - en finir aquest - una lli<;ó, i acabada aquesta, segueix el text nadalenc de
Benedicamus tropat: <Nerbum patris hodie 1 processit ex virgine>> (vegeu Huelgas, I, 144 s.), amb els espaís amples per a escriure la música que no va arribar a copiar-se. (Fig. 48.)
4· Ms. 6-4. : Un full doble, pergamí, foli major, molt retallat, inicials platejades com el
Ms. 6-r; és un fragment d'un Responsoriale-Breviarium amb les lli<;ons, responsoris i antífones de
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Fig. 4 6. - Vic : Catedral, full solter s. n.
Fragment d'un Lectionarium, segles XI- XII.
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Matines i Laudes de sant Andreu, amb notació aquitana sense cap línia, del segle XII. Trobat en
un manual d'Albi.
S· Ms. 6-s : Un full de pergamí, fragment d'un Evangeliari amb la tonada del Líber generationis secundum Lucam, notació aquitana damunt una línia vermella i una altra de groga, segle XIII,
trobat en un manual d' Aleixar.
6. Ms. 6-6 : Un full de pergamí, fragment d'un Prosari del segle XIII, format 24'3 X 17'1.
Prové de Pira.
7· Ms. 6-7. : Un full de pergamí, format 27 X r7'7 cm., del segle XII, amb notació aquitana damunt de línia seca. Fragment d'uu Antifonari. Prové de Pira.
8. Ms. 6-8 : Un full de pergamí, format 31'7 x 21's cm., amb notació aquitana damunt de
línia seca, de finals del segle XII o comen-; del XIII. Fragment d'un Prosari. Prové de Conesa.
9. Ms. 6-9 : Un full de pergamí, format 48's x 37'S cm., amb notació aquitana damunt de
línia seca; és un fragment d'un Matutinarium de comen-; del segle XIII. Prové de Pira. És, per
ara, el Cantorale de format més gran que hem trobat a Catalunya.
53.- Barcelona, Biblioteca de Catalunya : M. 1408.

És un recull de fragments de diferents códexs gregorians, en pergamí, deis segles XI XII, que
provenen de diversos indrets:
I.
M. qoS-r : Un full, format 3S x 22'5 cm., notació catalana del segle XI, que prové d'un
magnífic Graduale, caplletres plenes i ornades en roig-ataronjat, negrc, etc., sense cap línia.
És l'ofici de la vigília i de la festa de 1' Ascensió. (Fig. 49.) Prové de l'església del Pi de
Barcelona.
2. M. 1408-2 a : Un full doble, format de 2o'6 x 14'7 cm. És un fragment d'un Antiphonale complet (Matines - des de l'Invitatori - antífones, responsoris, etc., fins a les Completes).
Notació catalana neumatica, del segle XI. Prové de la Sen d'Urgell. És interessant el fet que dugui
en catala i amb vermelló el mot <<lmne>> : <<Somno refectis artubus ... >>, aquest vers sense la música,
malgrat que la dugui a l'Invitatori, antífones, responsoris, etc.
3· M. 1408-2 b : Un full doble, tallat de la part superior i l!3-teral. És un fragment d'un
Graduale, amb notació catalana del segle XI. Prové també de la Sen d'Urgell.
4· M. 1408-3 : Un full, de 28 X 2o'6 cm., notació italiana novalesa, del segle XI. É3 un
fragment d'un Graduale. El varem prestar al P. SUNYOI., qui el va reproduir a la seva Introducció a la Paleografía gregoriana, facs. 21-22, i el dóna amb la sign. 895 de la nostra Biblioteca.
Aquest full fou trobat formant part d'unes cobertes en un manual d'arxiu a Barcelona; potser que
sigui un record de !'estada de tants de benedictins italians a Catalunya durant el segle XI.
5· M. 1408-4 a : Un full doble, de 21 x 15'7 cm., de la primera meitat del segle XI, amb notació catalana neumatica; és un fragment d'un Antiphonale-Missale. Prové del llegat Miret i Sans.
6. M. 1408 ·4 b : Dos fulls tallats d'arreu; són un fragment d'un Responsoriale (Matines i
Laudes), amb notació catalana damunt de línia seca, del segle xr. El copista fou certament catala, donat que podem encara llegir clarament <<ymne>> en catala. Abans del Te Deum es veu un fragment d'una Verbeta. Prové també del. llegat Miret i Sans.
7· M. 1408-4 e : Un full, de 29'5 x 13'7 cm., en una cara duu dos documents dels anys
1086-ro87, i a l'altra cara, unes antífones de 1' Anunciació, amb notació aquitana-catalana de la segona meitat del segle XI. Prové delllegat Miret i Sans.
8. M. 1408-s a : Un full doble, de 30'4 x 24's cm. És un fragment d'un Responsoriale
del segle X (Matines i Laudes), amb notació aquitana sense cap línia. Seria un códex preciosíssim.
Dom SuNYOI., Revue Gregorienne, XIV, 1929, 265 ss. fa un estudi sobre el nostre manuscrit, estudi que tracta de <<La notation rythmique aquitane•>; allí dóna també un facsímil d'aquest fragment que per la seva notació aquitana amb signes rítmics ve a corroborar la tal mena de notació
que Dom P. FERRETTI havia remarcat en editar el Graduale de Saint-Irieix (París, B. N. lat. 903)
com a vol. XIII de la Paléographie musicale, de Solesmes.
9. M. qo8-s b : Un full, de 26 x 17 cm., notació aquitana sense línies, del segle xr. És
un fragment d'un Graduale.
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Fig. 49.- Barcelona : Bibl. de Catalunya, M:. 1408-r.
Fragment d'un Graduale, segle xr.
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ro. M. 1408-6 : Un full doble, tallat arreu, amb notació aquitana del segle xr. És un fragment d'un Responsoriale (Matutinarium). Prové de Lleida.
r r. M. 1408-7 : Dos fulls, format 30'8 x 23 cm., amb notació catalana de finals del segle xr.
És un fragment de Responsoriale (Matines i Laudes). Prové de l'església del Pi, de Barcelona.
12. M. 1408-8 : Un full doble, molt espe!lifat, amb notació aquitana de finals del segle xr.
És un fragment d'un Responsoriale (Matines i Laudes) . Prové de terres lleidatanes.
13. M. qo8-9 a : Un full doble, de 23'4 X 17'7 cm., amb notació aquitana del segle XI. És
un fragment d'un Troparium amb Sanctus tropats.
14. M. 1408-9 b : Un full molt tallat, notació aquitana sense cap línia, de comen<; del
segle xrr. És un fragment d'un Antiphonale (Matutinarium).
15. M. qo8-1o : Un full, encara que tallat del marge superior i lateral, amida avui 36 x 25 ' 7
centímetres, amb notació aquitana del segle XII. És un fragment d'un Antiphonarium (Matines i
Laudes).
r6. M. 1408-rr. : Un full de pergamí, fragment d'Antiphonarium, tallat de tots cantons, amb
pautat de quatre línies, notació catalana evolucionada, deis segles XII XIII. Prové de Mallorca.
17. M. qo8-12 : Un full i mig, de 33 X 22 cm. (malgrat que el marge lateral sigui tallat);
va amb notació aquitana damunt de línia vermella (tirada només amb fragments de ratlles curtes),
i una de groga, avui poc visible, del segle XII. És un fragment d'un Antiphonarium (Matines i Laudes). Prové de Tornabous (Lleida).
18. M. 1408-13 : Doble full tallat, notació catalana de transició damunt de línia seca, del
segle XII. És un fragment d'Antiphonarium. Prové de Lleida.
19. M. qo8-q a : Un full tallat, amb notació aquitana damunt de línia vermella i groga,
de finals del segle XII o comen~os del segle XIII. És un fragment d'un Graduale. Prové de la Catedral d'Ager.
20. M. 1408-14 b : Un full tallat al marge lateral, amb notació aquitana sense cap ratlla,
del segle XII. És un fragment d'un Prosari. Prové de la Catedral d'Ager.
21. M. qo8-15. : Un full, tallat deis marges, amb notació aquitana sense cap ratlla, i notació molt petita, del segle XII. És un fragment d'un Antiphonarium. Prové de Vilafr::mca del
Penedés.
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Barcelona, Biblioteca de Catalunya : M. 1409.

És un recull de fragments de diferents códexs gregorians manuscrits, en pergamí, deis segles
xn-xv, de diferents formats i procedéncies. Interessen de moment:
r. M. 1409-1 : Un full doble, de 22'4 X r6'3 cm., amb notació aquitana damunt de línia vermella, ele finals del segle xn. És un fragment d'un Responsoriale (Matines i Laudes). Prové del
poble d'Albi (Tarragona).
2. M. 1409-2 a : Dos fulls dobles (vuit pagines), amb els marges tallats, amb notació aquitana clamunt de ratlla vermella, finals del segle XII o comen~ del XIII. És un fragment ele Graduale, que per la mostra seria molt bonic. Prové de Tortosa.
3- M. 1409-2 b : Fragments varis, de diferents manuscrits (Graduals, Troparis, etc.), amo notació aquitana damunt de línia vermella, del segle XIII. Prové de Tortosa.
4- M. 1409-3 : Un full amb els marges tallats, notació aquitana damunt ele línia vermella.
de comen~ del segle x¡II. És un fragment cl'un Antifonari. Prové ele l'Arxiu ele !'Hospital, de
Santa Cren de Barcelona.
5- M. 1409-4 a : Dos fulls, format 38 X 25 cm., amb notació aquitana damunt. de línia vermella, de comen~ del segle XIII. És un fragment d'Antifonari.
6. M. 1409-4 b : Dos fulls dobles amb els nnrges tallats, notació aquitana damunt de línia
seca, ele finals del segle XII o comen~ament del XIII. És un fragment de Graduale.
7- M. 1409-5 : Tres fulls amb els marges tallats, notació aquitana damunt de línia vermella,
de comen~ament del segle XIII. És un fragment de Tropari. Prové de Tortosa.
8. M. 1409-6 : Petits fragments de manuscrits gregorians amb n otació catalan a damunt de
línia vMmella, de comen~ament del segle XIII. Són fragments de Graduale.
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9- M. 1409-7 : Nou fulls amb els m'lrges molt tallats; l113.lgrat a1xo, actualmeut encara
tenen el format de 39' 5 X 28'8 cm., amb notació aquitana damunt de línia seca, de comen<;ament
del segle XIII. És un fragment d'un Antiphonale (Matines de sant Esteve i sant J oan evangelista),
que per la mostra seria molt preciós.
ro. M. 1409-8 : Un full amb els marges tallats, amb notació aqnitana damunt de ratlles vermella i groga, del segle XIV. És un fragment d'un Tropari amb !'Epístola farcida de sant
Esteve en catala. És molt de remarcar que la tonada d'aquesta Epístola farcida no va pas amb
la tonada del Veni Creator Spiritus, com anaven les altres conegudes fins ací, sinó que van
amb melodía nova. Prové de Sant Lloren<; d'Hortons (prop de Gelida; Barcelona). En parla
ja J. MASSÓ I TORRENTS en la seva obra Repertori de l'antiga literatura catalana, I (Barcelona,
1932), 256 s. La reprodui'm a la pag. 307.
55.- Barcelona, Biblioteca de Catalunya : M. 1451.
Í~s un recull de fragments de diferents codexs gregorians manuscrits, en pergamí, deis segles XI-XV,
i de eliferents formats. Aquests fragments provenen de Verdú. Si atenem que Verdú, jades de segles
antics, fou un Priorat del monestir de Poblet, no és arbitrari el creure que cls tals fragments siguin
deixalles de codexs gregorians servats altre temps en aquell monestir.
I.
M. 1451-1 : Un full simple, de 31'3 x 22'5 cm., amb n0tació neumatica catalana de finals
del segle xr. És un fragment de Responsoriale. Conté Verbeta que el codex classifica com a Seqüentia.
2. M. r 451-2 : Un full simple, de 33 X 27 cm., amb notació aquitana damunt de línia vermella, de comen¡;ament del segle xrrr. És un fragment de Responsoriale.
3- M. 145r-3 : Quatre fulls simples, de 34 x 23 (i 24) cm., amb notació aquitaua damunt de
línia vermella, del segle XIII. És un fragment d'un magnífic Troparium-Prosarium.
4· M. 145r-4 : Un full simple, ele 32 x 24 cm., amb notació aquitana damnut de línia vermella, del segle XIII. Fragment d'un Antiphonarium.
5- M. 1451-5 : Un full doble, i un altre de simple, de 35 X 24'8 cm., amb notació aquitana
damunt de línia vermella i groga, del segle XIII. Fragment d'un Graduale.
6. M. 1451 -6 : Un full doble, de 23'5 x 16'6 cm., amb notació aquit.ana damunt de línia vermella, de comen<;ament del segle XIV. Fragment d'un Psalterium.
7- M. 1451-7 : Dos fulls simples incomplets, amb notació quadrada damunt. ele pentagrama,
del segle xv. Fragment de prefacis.

56.- Sant Joan de les Abadesses, Arxiu P::!rroquial, s. s.

És un recull ele fragments de diferents codexs gregorians manuscrits, en pergamí. <lcls segles XI-XV,
de diferents formats. Per al cas nostre, interessen:
r. Un full simple, de 32' 5 x 22 cm., amb notació neumatica catalana, del segle xr. És un
frag:ment de Responsoriale. Conté Verbeta, que el codex classifica com a tals .
2.
Un full simrlc, tallat de tots indrets, amb notació neum:'ttica catalana. Fragment d'uu
Graduale del segle xr.
3- Un full simple, de 32'5 x 22'5 cm., tallat el marge lateral, amb notació aquitana damunt
de línia vermella, del segle XIII. Fragment d'un Graduale.
57. -

Ripoll, Museu d'Art Popular, Sign. A 4·

És tm codex que conté un calendari del segle XVI, i <<Incipiunt capitula Confraternitatis Ecclesiae
Sancti Petri Rivipulli», del segle XIV. Prové de l'Arxiu Parroquial de Sant Pere de Ripoll. Al comen<;ament i final del !libre, com a portadella, es troben quatre fulls (vuit pagines), fragment d'un
preciós Graduale del segle XII, de format 35'9 x 25 cm., caixa 30 x 18, amb notació catalana, ja damnnt de línía vermella. Conté la música de les Dominiques IV i v <<post Pascha>>. (Fig. so.)

Flg _)I -El Escorial, Bibl. del iVIonestir, Z. Il. 2.
Codcx del seglc xr. f. 287, afegit a comencrarnent del seglc xm.
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58. -

Leon, Catedral, codex 34·

Manuscrit en pergamí, de II8 folis, de format 13'6 x 21 cm., copiat el 1283, el qual conté la
Suma a fratre Raymundo ordinis predicatorum edita.
Al f. 101 v., hom llegeix : <<Benedictus dominus qui incepit et perfecit opus istud Amen . Quod
fuit perfectum die sabbati vigilia sancti Iacobi apostoli tempere illustrissimi Petri Regis Aragonie
et Sicilie anno domini MCCLXXX tercio.>> Aixo. vol dir que el codex fou, de segur, copiat a Catalunya.
Amb música troLem només, al f. 102, la prosa següent, dedicada a sant Domcnec : «<n celes ti
gerarchia Nova sonat armonía.>> CHEVALIER, 8547, el codex més vell del segle XIV. Vegeu Rassegna
Gregoriana, n, 202.
Perno haver vist el codex, 110 podem dir quina notació conté. l'er la descripció, vegeu Z. GARCIA
VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de León (Madrid, 1~ng), 63 s.
59.- Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, s. s.

És un recull de fulls solters en pergamí, de diferents codexs musicals i literaris, recollits per ci
p er lla en aquest arxiu. Ens interessen de moment:
1.
Full senzill, de comen<; del segle XII, amb notació catalana damunt línia seca, molt poc
neumatica. Es tracta d'una notació a punts destacats, on encara es troba el quilisma característic
de la notació catalana. El full es presenta amb ~ls marges molt tallats; malgrat aixo, amida encara
27,7 x 22 cm. És un fragment d'Antiphonarium i també de Missale complet.
2.
Full senzill, an:ib notació aquitana damunt línia vermella, de comen¡;ament d el segle XIII.
El marge lateral arriba molt tallat, i amida 21'5 x 15 cm. És un fragment de Kyriitle.
3· Full senzill, amb notació aquitana damunt línia, segle XIII, amb els marges molt tallats,
de 21 x 28 cm. d'al¡;ada i amplada, respectivament. És un fragment d' Antiphonarium-Missale que
seria de dimensions ben respectables.
4· Full dobl\", molt tallat de la part superior, 26 x 24'2 d'al<;ada i amplada, respectivament;
d e finals del segle XIII. La notació, encara aquitana, és ja quasi quadrada i sense pauta musical,
pero molt diastematica i amb les claus de do i de fa. Conté la tonada de les Lamentacions.

1·

1,

.)

,.,. ~ :.,.· - ' • •J

60. -

Montserrat, Arxiu del Monestir, s. s.

re~

Recull de set fragments en pergamí, de diferents codexs gregorians, en foli, dels segles XI, XIII,
XIV i xv. La notació antiga és l'aquitana; un fragment ofrena !'última transformació d'aquesta notació en passar al tetagrama. Per més que fa anys fullejavem aquests fulls, de moment no podem
baixar a més detalls. Vegeu Analecta Montserratensia, II (1918), 405 s.
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Manuscrits amb música profana
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61. -

El Escorial, Biblioteca del Mopestir : Z, n,

2

(fig. 51).

Códex miscel-lani. Ms. en pergamí, de 287 folis, 32 X 21 cm., copiat a l segle XL Aquest ms.
conté el <<Liber judicum popularis>>, escrit a Barcelona el segle XI, per Homobonus, levita, un chronicon regum visigothorum et francorum, S. Isidoris Hispalensis excerpta, etc. Segons MIT,LARES
CARI.O, Tratado de Paleografía Española, 1 2 (Madrid, 1932), 245 s., el ms. fou escrit i acabat a Barcelona el 1012. El citat códex, preciosíssim com és, es guardava a l a Catedral de Vic, i Joan B. Cardona, bisbe de Vic, el va regalar a Felip II l'any 1595. Per la descripció detallada del ms., cf. ANTOUN, Catálogo de los códices latinos de la reai Biblioteca del Escorial, IV (Madrid, 1916), 250 ss.
Copiat més tard, i amb notació aquitana, sense cap línea, conté:
f. 287. <<Veri dulcis in tempere>>, amb música a la primera estrofa i als dos versos primers de
la segona. Aquestos versos, sense la música, els publica LowE, Bibliotheca Patrum Latinorum His-

"•

..

~

..."'

•'/.!! ,..1

Fig. 52. -

,<!ta

..

...,

El Escori a l. Biblioteca del Monestir, sig S. l. 3·
Breviari d'omor. codcx del segle XIV. L 1.
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paniensis, p. 153; també es troben als Carmina Burana, n. 0 121, p. 195 de l'edició del rS47. Per tal
que el lector se'n faci carrec, el reprodui:m a continuació. (Fig. sr.) Perla transcripció, vegeu p. 25f S.
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62.- Tortosa, Catedral : códex 97

Collectaneum. Ms. de 140 folis sense numerar, pergamí, r7'6 x n'S cm., en el qual es contenen rliferents tractats teológics i altres deis segles XII, XIII i XIV. Pcr la descripció vegeu DENIFLECHATELAIN, l. c., 2o; perla música a veus, Huelgas, I, Ss s.
Amb música del segle XIII, per a aprofitar espais en l.Jlanc, trobem h.:s següents peces; per la
bibliografía musical i literaria vegeu H uelgas, I, S4 ss.
r. f. Sr : <<lsaias cecinib>. Conductus a dues veus. Text AH, xx, 54· Vegeu pig. 275 s.
2. f. Sr v. : [V]eri floris sub figura>>. Conductus a dues veus. Text a AH, xx, so. Vegcu
pag. 276 s.
3. f . 140 : <<Stupeat natura 1 frac.ta sua jura>>. Només la veu del motet. Text a AH, xx, rSs.
4· f. qo v. : <<[G]audeat 1 devotio fidelium>>. Només la ven del motet. Text a AH, xx, r3 s,
i XLIX, 226.
63.
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El Escorial, Biblioteca del Monestir, Sig. S. I. 3· (a. 27.7. F.st. r:;.r).

Manuscrit en pergamí de comen<;ament del segle XIV, 264 + r folis, format ele 24'1 X 36 cm.,
caixa rs x 2·f cm.; tot el codex va miuiat pukrament. Prové de la Biblioteca del Comte-Due d'Olivares. Conté el Breviari d'Amor de MATFRÉ ERMEKGAU. Pcr la descripció detallada cl 'aqnest· m annscrit, vegeu Fray A. GARCIA DE L .\ FuEK'l'E, <<Catálogo ele los Manuscritos Franceses y l'rovcnza·
les de la Biblioteca del Monasterio de' El EscoriaL> al Boletín de la Acadernia de la lfistoria, vol. cr,
1932, n, 414 ss., i la bibliografía que cita l'autor a la p?!g. 435· Es tracta d'unmanuscrit provew;:al.
Conté, amb notació quadrada, el Dreg de natura comanda, melodía que fins ara era només coneguda pels manuscrits de la B. N. de Viena, n. 0 2563, f. 4 b, 2583, f. r a, i Moscou, B. N. Franc;.
F. v. xv, f. r. El manuscrit de París, B. N. frc. SsS, f. 251, duu només el pautat tirat i sense les
notes. Perla m elodía, cf. BECK, Die Me/odien der Troubadour, p. 26; MussAFIA, Sitzú. der phil. hist. el.
de Viena, XI,VI, Bd. III, 407 i ss. La melodía de L'Escorial que donem a la pag. 396 és fonament alment la mateixa de Viena. (Fig. 52.)
64. -

Madrid, B. N. Mss. 105 (A. II3) .

Es tracta d'un manuscrit en pergamí, format 27.5 X rS.5 cm., ele 12 Ci folis, copiat el segle XIV .
Al foli 123 v.-124 trobem la música de Quan ay lo mon amb text catala que donem transcrita a la
pag. 399, i que a contiuuació reproclui:m. (Fig. 53.) Perla clescripció del manuscrit que conté el l.iúer
pronosticorum futuri seculi de sant Julia de Toledo, el l.iber Dialogorunz de sant Gregori el Gran, i
al final un tractat en catala sobre Les virtuts del aygua-ardent, vegi's J . MASSÓ TORRgN1'S, 1\llanuscrits Catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid (Barcelona, 1S9Ci), 53 ss.- Cf. també J. DOMiNGUEZ BORDONA, Catálogo de los Manuscritos Catalanes de la Biblioteca Nacional (Madrid, 1931), 12 s.
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65. -

~

Sant Joan de les Abadesses, Arxiu Parroquial, s.s. (figs. 54, 55).

En les tapes d'un registre notarial d'aquell arxiu, fa anys que es trobaren dos fulls solters del
segle XIII, en els quals es conserven quatre m eloclies trobacloresques desconegudes fins ara. Es tracta
de dos fnlls en paper, de 19'7 X 13'7 cm., i 17'5 x 12'7 cm. de caixa. De moment, no poclem clir si
el manuscrit contindria o no altres peces anotades amb música. Sembla ciar que ambdós fulls no
provenen de cap canc;oner; seria més aviat un llibre notarial amb documents de·~ota mena copiat el
segle XIII; en els espais blancs hom hauria escrit, cl'una altra ma i uns anys més tard -· encara al
segle XIII -·- aquestes quatre canc;ons. Les tals melodies arriben copiacles amb U:otació messina. El
fet d'una notació així, que tan s'assembla al Chansonnier de St. Germain, seryat avui a París, B. N. frc;.
20050, editat en facsímil el r Sg2 per P. Meyer i G. Raynaud, és una cesa excepcional a Catalnnya; a
primera vista hom podría clir que els tals fulls provenen de terres estrangeres, atenent, pero, que els
documents que contenen fan referencia a pobles catalans, com són Sant Joan de les Abadesses, Sant
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Fig. 53· - Madrid, 13. :t\. Mss. 105 (A.
Collec!aneurn, scgle xrv, f. 123 v.
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Fig. 53· -Madrid, B. N. Mss. ros (A. II3)
Collectaneum, segle xvr, f. 124

Feliu, etc:., i són escrits a Catalunya uns anys abans de les canc;ons citafles, hem d'admetre que la tal
notaci.ó fou tumbé copiada alnostre país. Conté les següents peces qne transcrivim a les pag. 406 i s.
r. <<S'anc vos an1e era'us van desa.ntan>>.
2.
<< Amors mere e no <>ia•>
3· ,,Ara lauzetz. lauset. lauseb>.
4· <<[Pos?l era ·us preg qe ·m aujatz bela mia•> .

3. Manuscrits gregorians servats a I'Aragó
En una altra ocasió (Huelgas, I, 24 i 369) varem ja descriure el fragment del codex neumatic mossarab servat a la Universitat de Saragossa, Facultat de Dret. Aquest manuscrit del
segle x, provinent del monestir de Sant Joan de la Penya, és per ara l'única mostra de notació
mossarab servada deis temples del reialme d'Aragó. Allí mateix (Huelgas, I, 29 ss.) parlarem
del codex de Roda, deis segles X-XI, retrobat fa pocs anys i guardat interinament a Madrid, B. N.
Mss. sense signatura. D'aquest manuscrit reprodui'em els Versi domna Leodegundia regina, composició de mitjans del segle IX, que és per avui el cant epitalamic més antic d'Europa servat
amb música. A la pag. 37 s. i 131 s. hem recordat com Tarac;ona, Saragossa i Osea formaren
part de la Metropolitana Tarraconensis fins a comenc;ament del segle XIV, i hem remarcat
també com el monestir de Sant Joan de la Penya formava part de la Congregació benedictina
catalana. És per aquests fets i per la relació que guarda el reper tori aragones d'himnes, tropus i seqüencies amb el repertori catala, que ens veiem obligats a dom.r nota deis principals codexs amh música que hem vist als temples d' Aragó. Malgrat que segons el pare A. de Yepes
el monestir de San Millan de la Cogolla pertanyés primerament a la diocesi de Tarac;ona, no
incloem ací la Jlista deis codexs de San Millan servats a Mddrid.
t . - Osea, Catedral, codex n. 0

1.

Hymnarium.

Es tracta d'un manuscrit en pergamí, del segle XI, de 55 fnlls, copiat amb notació aquitana, format 22'8 X 14'3 cm., i rS's x 12'3 cm. de caixa, relligat amb tapes de fusta.
Caplletres plenes amb vermelló; d'altres vermell i sepia, la caplletra del f . 2 amb vermell, verd, negre
i groc. El codex consta de set plecs : r, 3, 4. 5, 6 i 7 són quaternions, el 2 esta format per vuit
fulls simples; entre els ff. ro-II i 13-14 del segon plec apareix un full simple tallat .
Cal tenir ben present que a Solesmes guarden fotocopies de set fulls provinents d'aquest himnari; aquests folis foren trobats, el rgo6, a Granada, a casa de Celestí Vila, llavors mestre de capella
d'aquella Catedral, per Dom M. Sablayrolles, i pogué obtenir-ne fotocopies. El susdit mestre Vila

Fig. 54·- Sant Joan de les Abadesses, s. s.
Fragment del segle xnr.

Biblioteca de Catalunya
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havia estat vint anys mestre de capella de la Catedral d'Osca, i pel que es veu, en marxar cap a Granada, s'enduria els citats folis de l'himnari d'Osca. Els tals folis corresponen entre els ff. 7 i 8 de
l'actual manuscrit. [.es tals fotocopies, que veiérem a Solesmes el 1930, es guarden allí a l'arxiu de
fotocopies, n. o r 66.
El codex té un valor excepcional, per tractar-se d'un himnari copiat amb notació aquitana d el
segle XI, que presenta amb música els himnes de matines i d'hores del Propriwn de T crnpore i de Sanctis.
El f. r r. va sense música, i de ma posterior s'hi copia un petit inventari, i en el f. r v., la melodía del Venite exultemus. Al f. 2 r. comencen els himnes del salteri del breviari roma Primo die
[qua Trinitas], molt esborrat al comenc;ament, i sempre amb el text primitiu. Cal remarcar que sovint
hom escriu mots i frases damunt el text original com a variants o aclariments del text primitiu. Dom
Sablayrollcs va parlar d'aquest codex a Revista Musical Catalana del I<)O?, 233 SS., i a Sanzmelbiinde,
xnr, p. --127 ss., on en donava algunes transcripcions. (Fig. 56.)
2. -Osea, Catedral, s. s.

Prosarium-Troparium. Ms. en pergamí, segle XII, format 24'2 X q'7 cm., actualment conta
153 foliats en llapis per Dom Sablayrolles; la notació és aquitana sense J.ínia. (Fig . .'í?-) Es tracta
d 'un codex benedictí provinent sens dubte de Sant J oan de 1<>. Penya. Do m SAn LA YROI,LES en vé
parlar als Samudbiinde susdits, 426 s.; pcr a l'estudi de les proses que conté, BLUME es valia deis íncipits fets un dia per DREVES (vegeu Anal. hymnica, LIII). Ricard DEL ARco, a la revista Universidad,
de Sarngossa, VI (1929), 3.50, suposava que a Osea es guardaven dos troparis deis segles XII-XIII; la
tal afir111ació resta ja esva_i:da per aixo que diguérem a Huelgas, I, 371. Aquest Prosari -Tropari té un
prcu gran per nosaltres, pel fet que les melodies i textos que conté guarden rclació amb les proscs i
tropus que hem servat de Ripoll.
Quant al contingut, direm només que els ff. r-122 v. contenen les proses de tot l'any; als ff. 1 23
fins el final C'S troben els tropus de l'Ordinarium Missae; coma excepció, al f. T23 r. i 123 v. es copien
cls tropus de l'introit de Nada! i de Pasqua. (Fig. 57.)
3. -

Osea, Catedral, codex n. 0 2.

1\fatutinariltm-Antiphonale. Ms. en p ergamí, de 33'3 x 23'3 cm., rgo folis. Notació aquitana
damunt línia, copiat a finals del segle XII o comenc;ament del XIII. És el Propriurn de Tempore. Ultra la
música deis responsoris i antífones de les Matines i el text de les llic;ons, dóna també la de les Laudes
amb tonada purament romana. El ms. que va sense foliar conté, entre altres, el següent:
ff. 30-30 v. : <<Audite quid dixerit : Iudicii signunJ ... >> És el conegut cant de la Sibil·la.
ff. 36 v.-37 : <<Liber generationis secundum Mattheum. >>
ff. 55-55 v. : <<[Lectio sanctij Evangelii secundum Luchan'- Factum est autem cum bapt.izaretur ... >>
ff. rr4-rr5 : <<Aleph. Quornodo sedet sola ... >>
ff. rrg-r2o : <<Alcph. Quomodo obtexit ... »
ff. 123 v.-125 : <<Aleph. Quomodo obscuratum est aurum.>>
f . r2g : Comenc;a l'Ofici de Pasqua.
ff. I30-r3r, 133 v., 155 v.-156, d csprés dels responsoris, copia <<Prosa» en el sentit dt <<Verbeta•>.
Al final del volum, copia les antífones de Tempore <<ad Magníficat».
4. -

Osea, Catedral, codex n. 0 32.

Lertionarium. Ms . en pergamí, segles XII-XIII, format 41 '2 x 30 cm., 226 folis, amb notació
aquitana damunt línia seca. Caplletres plenes i boniques. Ritu no monastic. Les non llic,:ons - al tres
vegades tres - van seguides dels responsoris sense música; després de la novena, vénen orationes
epistola. De música només en conté la següent:
ff. 27 v.-28 : <<Sibillina versibus (sic!). Audite quid dixerit Iudicii signum.>> (Fig. 58.)
ff. 103 v.-ro4, ro6-ro7, ro8 v.-rog : Lamentacions.
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5.- Osea, Catedral, codex n. 0 2 5.
Matutina1·ium-Antiphonarium Ms en
f .
pergam1. 44 x 3 •
·
·
segle xru. És el Proprium de Sanctis. Conté les ~Matfnes
o 2 cm., 28.s ohs, notació aquitana,
soris - i les Laudes. Ultra aixo, citem només:
- text de les ll1<;ons i música deis respon-

f. 26 v. Després del responsori IX, <<Prosa. Clarus
f. 40 v. : En castella del tl:.mps, <•lnvitatorio>>.
iste .... canoras laudes>>.
f. 5~ ~· : <<Pr~sa. Adveni et subveni, rex pie.>>
~1 ~? 1Despr~s del responsori IX, <<Prosa. Est in crucis vita liano vit e>>
m a ' el <<I,1bera me, Domine>>, am b al tres versos
No 1 d."'
1 .
que Verheta.
·
ca 1r com es tals proses no són més

.

CAPÍTOL VIII

Osea, Catedral, codex n. o 5 .
Matutinarium-Anthiponarium. S'adiu amb l'ant .
É
mí 8 '>(
'
e
enor.
S la part de Tempo
M
' 4
32 7 cm., notació aquitana, segle XIII 194 fol'
E t
1
. re.
s. en pergaff. 44 v.-.15 : <<Audite quid dixerit . I d'. .. . 1S.
n :e a tres coses, conté el segiient:
f
· n 1cu s1gnnm >> Snn els ver
'b ·¡ ]'
· 53 : <•Prosa. Fac Domine Deus •>
'd d
·
.
sos s1 1 · ms coneguts.
theum>>.
... ' segm a e1 [Evangelmm generationisJ <<secuncl.um Mat6. -

f. 64 : <<Dominica infra octavam Nativitatis p
. o ·
ff 74 v 75 . [E
]'
.
rosa . ·"'ma verbum hodie est caro factum.>>
.
..
vange mm. generationis] <<secundum Lucam>>.
ff · r86 v.-r87 : Lamentac1ons.
7. -

Osea, Catedral, codex n.o 6.

Ms. en pergamí 41 .
,
.
línia seca, finals del seale XII i comen~a 4 /d 5 cm., rs6 folls, amb not?ció aquitana damunt
És el Proprium de Temp"'ore 1. comen"
mepn
e xnr. Ultra les Matines, q:mté també les Laudes
'
,_a per asqua A le M t'
·L
·
·
estrofa deis hir.mes. Després del nove r
. d .1
s. a mes 1 andes duu melocl.ia a la primera
esponson e es Matmes, duu Verbeta en les diades assenyaladeos""
Matutinarium.

7

8. - Osea, Catedral, codex n .o rg.
. Matulinarium. Ms. en pergamí, roo folis
.,•
.
aqu1tana damunt de dues línies una verm 11 . ' 4- 41 X 30 cm., coprat el segle XIII, amb notació
·
e a 1 una a tra de groga Aq
t >.d · ,
a 1 comenc;ament i al final. CorJia el text d 1 11 .
.
, .
·
ues cu ~;;r es nwlt truncat
ff
e es 1cons 1 la mustca deis r
·
•
.
esponsons. l<.emarquem encara:
· 4o-.-p v. : <<Audite quid dixerit 1 d'1 11.~ .
Les tres homT d
'
.
· u. ~ s1guum.» (F1g. 59.)
'·
ff 8
1 tes e Nadal son llargmssun es. Després de la clarrera·
.
· 4 v.-49 v. : <<Tractus. Descendit de celis Deus
·
·
Chnste re:s:•>, i de l'evangeli del <<L'b
. .
... >>, segmt de : <<Prosa. Descendit verbum tuum
menc;ament.
t er generatton1s secundnm Mathcum>>, amb música només al co9· -

EL REPERTORI MUSICAL CONTINGUT EN ELS MANUSCRITS CATALANS
DELS SEGLES X AL XIII CONSERVATS FINS ARA

Després de veure com la mus1ca religiosa practicada a Catalunya fins als temps carolingis fou el cant visigotic, després de veure com el cant roma en els nostres temples alterna amb
el mossarab ja tot seguit després de la reconquesta, hem estudiat quina mena de cantors passaren per la nostra terra els segles X-XIII i n'hem recordat el nom d'un bon rengle. Aquelis cantors executaren generalment noinés cant gregoria, encara que de bona hora algun d'ells haurien
ja practicat el cant a veus en les funcions litúrgiques del nostre país; pero avui, no és possible
assenyalar quins serien. És la primera vegada que a Catalunya hom estudia i treu de l'oblidanc;:a el nom dels cantors contemporanis de la florida de codexs neumatics gregorians d'aquells
segles medievals; és la primera vegada també, que per les cites documentals que hem apuntat,
coneixem quina mena de llibres de cant tenien els cantors catalans dels segles IX-XIII; degut a
aquesta documentació tan rica hom s'haura donat compte del nivell artístic que en dies tan
llunyans havien tingut ja els artistes de la terra. Hem estudiat també alguns noms deis mestres més sortints que fins ara coneixem d'aquells dies; cal remarcar, pero, que la majoria dt:
compositors catalans, tan de la monodia com de la música a veus deis segles esmentats, resten
desconeguts. És practica constant de !'Europa medieval que els músics que escrigueren obres
per a ésser cantades en el servei del temple durant els segles IX-XIII, resten anonims; és ciar
que tenim excepcions boniques, principalment a Franc;:a, Alemanya i Suissa; a Catalunya, en
canvi, fins a mitjans del s~gle XIV, el fet és quasi general.

Tarac;ona, Arxiu Catedral, s. s.

...

Lectionarium. Ms. en pergamí copiat el s 1
""
de línea seca. Conté el judicii sign~m ambla t~~~=d: XIIJ, anot~t amb n?tació aquitana dant~f(l\
Setmana Santa.
coneguda 1 la melod1a de les Lamentacions de

1.

La notació aquitana i la neumatica catalana al nostre pais

Us SIMULTANI. - Quant als manuscrits amb notació aquítana que
caldra comparar-los amb els de Saint-Martial, Moissac, Irieix, Tolosa,
tres del Migdia de Franc;a. Els cbdexs més antics servats fins ara amb la
tana no pugen més amunt del segon quart del segle x 1 ; els codexs més
Dom P. FERRETTI, Paléographie Musicale,
en donar el facsímil del Codex lat. 903 de la
B. N. de París - que conté el Graduale de SaintIrieix del segle xr - fa un estudi complet sobre la notació aquitana: ell suposa, p. 1~2, que la mostra
I.

XIII,

l'il:>lio!ec~

de

Cataluny~

servem a Catalunya,
Narbona, Albi i als
citada notació aquivells que duen mos-

més vella de notació aquitana coneguda fins avui,
es troba al codex lat. 1240. el qual prové de la mateixa biblioteca de St. Martial. Aquest codex fou
certament escrit entre el 933-936, i és fins ara l'únic
manuscrit datat que presenta la notació aquitana
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tres de notació catalana són ja de la segona meitat - potser de finals - d'aquest segle. Tot
remirant els codexs del segle X servats de Ripoll, hom hi pot veure - adhuc en alguns deis
que no contenen música - com els copistes d'aquell Scriptorium coneixerien bé la música, pel
fet que les notes marginals de descuits o aclariments del text, sovint duen com a senyal de
referencia un neume. Ultra aquest fet, per mica que hom s'hi fixi, sovint troba mostres del quilisma catara incipi ent copiat <;a i lla escrit com a tempteigs de ploma en els espais en blanc deis
manuscrits, fins d'alguns que no contenen música. Si, dones, els codexs aquitans coneguts fins
ara no pugen més amunt del segon quart del segle x, i els coneguts amb notació neumatica
catalana no pugen més amunt de la segona meitat d'aquest segle, quina notació durien els antifonaris i salteris anteriors, !'existencia dels quals ve testimoniada pels documents apuntats en
el capítol vi? No és possible pas respondre categoricament a la tal pregunta; pero potser sí
que els codexs musicals de finals del segle IX i comen<;aments del x serien encara amb notació mossarab - si més no alguns d'ells - i durien records de la notació visigotica molt
més vius, que la mateixa notació neumatica catalana coneguda fins ara.
L'estudi comparatiu amb els manuscrits del Migdia de Fran<;a es fara encara més indispensable quan hom intenti estudiar de prop el contingut musical i literari deis codexs catalans servats amb música. L'estudi deis textos esta ja molt avan<;at en aquest punt; en canvi, quant
a l'aspecte musical, esta per encetar. El dia que hom assagi l'estudi de l'intercanvi musical
entre els nostres monestirs i els de Fran<;a i alguns d'Italia, es trabaran coincidencies preciases;
llavors sera hora de dir fins on arriba el repertori catala autentic i el manllevat.
Ultra els fragments citats, podríem anar-ne resseguint d'altres que coneixem i que no estan
encara reunits, sinó que formen part de manuals d'arxiu o de cobertes de codcxs antics
dins les catedrals i temples principals de Catalunya. Són fragments de cai.J.torals, dels segles XIXIII, amb notació neumatica. catalana i d'altres que arriben amh notació hquitana, en totes formes. Aquests fra.gments, com els apuntats fins ara, demostren com molts llibres que citav~
al comen<;ament, regalats el día de la consagració i dotació dels temples de Catalunya, i que
a primera vista no semblaven pas que duguessiP mÍlsica, ara, amb la vista deis fragments que
acabem d'apuntar, podem assegurar que molts d'aquells missals, leccionaris, homiliaris, salteris i altres noms que sortien en els inventaris de llibres - ja no parle~ dels Antifonaris,
Himners, Prosaris, etc. - també sovint duien música. Els codexs i fragments que hem descrit
i els altres citats proven a bastament com el fet musical de la Catalunya del's segles x-xm fpu
molt més ric del que a primera vista hom podría suposar. Si Catalunya no pot presentar avui
una literatura o una escola de poesía llatina forta d'aquells segles - recordem que el fet poetic de
Ripoll és en gran majoria transportat de Saint-Martial de Limoges -- é:, degut a la perdua deis
nostres manuscrits gregorians tan preats com aquests fragments ens els presenten. Fóra molt
innocent qui cregués que els tals codexs musicals contenien solament música i poesia més o menys
litúrgica; cal només mirar com la producció de Saint-Martial, de Saint-Pierre de Moissac, rlít, Reichenau, de Winchester, de Saint-Gall i d'altres, conjuntament amb el repertori religiós, at1.cn •
també el repertori profa de totes menes. El mateix passaria amb els nos tres manuscrits musicais,
avui dissortadament perduts potser per sempre més.
ÜRIGEN I CARACTERÍSTIQUES DE LA NOTACIÓ CATALANA. Ací es prestaría molt
d'ec.tudiar el fet d'aquestes notacions catalana i aquitana que trobem en els codexs i en
els fragments de codexs que resten ja apuntats. Allí veuríem com la notació catalana es

J. HANDSCHIN, en canvi (Zeitschrift für
Mw., xrn, 122, nota 2), creu que la notació aqui··
tana del la t. r 154 de la B. N. de Pads - també provinent de St. Martial - és més antiga que la del
lat. 1240 citat. (Cf. Huelgas, 1, 26, nota 2). Vegeu
primitiva.

p. 292 del present estudi, on nosaltres ens refermem en
aixo que havíem escrit l'any 1931 sobre l'antiguitat del
lat. 1154 de París; el qne allí deiem que el tal codex
era més aviat d el segle x que no del rx, com fins ara
es venia defensant, ho t enim avui p er veritat certa.
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forma de mica en mica a Ripoll - les proves contemporanies que n'hem trobat ens ho ben ensenyen - ja al segle x, fa bella florida al segle XI, s'escampa a.rreu el segle XII, i perdura en
algun lloc durant el segle XIII, totalment ja barrejada amb la notació aquitana. La notació
catalana primerament es presenta totalment diastematica i neumatica; aquella diastematia, pero,
sovint no té una realitat en la Iínia melodica veritable. A mesura que avancen els dies, la notació catalana, que no era altra cosa que una simplificació de la notació mossarab, amb alguns
manllevaments a la notació aquitana. i amb altres neumes graticament inventats a Ripoll, de
mica en mica va desfent-se del record d'aquella notació visigotica, i va emprant més coses a la
notació aquitana, tant, que algunes vegades una notació, tot restant encara catalana, sembla
ja totalment que tingui sois elements de notació aquitana. Aquesta notació catalana ja
mixtificada fou classifica.da, ja. des de dies, com a catalana de transició; ella és un entremig
entre la notació neumatica i la notació a punts destacats i es confon de mica en mica amb
l'aquitana. Aquesta notació catalana de transició apa.reix des del segle XII, i fins al present
no ha estat encara analitzada com cal. En estudiar la música a Ripoll en una altra ocasió,
podrem donar detalls ben curiosos sobre el fet de la notació musical a la Catalunya deis segles X-XIII.
És ben de remarcar el fet d'una notació típicament catalana al nostre país. Qui primer va ba tejar la notació neumatica dels manuscrits servats a Catalunya amb el mot de
<motació catalana>>, fou Dom Maur Sablayrolles. Fou ell qui en el seu !ter Hispanicum del
rgos, en estudiar els codexs de Hipoll, Vic i Girona, s'adona tot d'una que la tal notació
tenia característiques propies. Ell trobava que la virga de la notació catalana, per la seva
gruixaria, s'acostava a la virga mossarab i s'allunyava de la de Saint-Gall i de la francesa,
les quals eren molt primes. On, pero, trobava senyals característics, era en els neumes
scandicus i torcul11s que es presentaven amb diferents formes, i unes vegades s'adeien amb
,, els de Saint-Gall i altres de Fran<;a, altres vegades s'adeien amb els mossarabs. El Tona/e
de Ripoll , principalment, se li presentava ric per fer-ne comparanccs en aquest punt. Com
a cas típic de la notació catalana, ell addui:a el climacus resupinus que s'assembla a un
porrectus i el quilima que dóna caracter especial a la notació catalana. Les taules deis neurnes
i l'estudi que ell donava a la Revista Musical Catalana, IV (rgo7), r6z ss., i més tard als
Sammelbiinde der IMG ., XIII (rgrr-rz), 413 ss., eren for<;a instructius. Val a dir, pero, que
Dom A. Mocquereau ja s'havia adonat del quilisma catala l'any r8gr en examinar el manuscrit
de Tech , i així addu!a la grafía del quilisma catala trobat al manuscrit de Sant Feliu de
Girona, com a un deis arguments a favor de la interpretació que l'Escola de Solesmes dóna
al citat neuma, quan el 1.906 escrivia el' seu estudi <•La tradition rythmique grégorienne a
propos du "quilisma">> a la Rassegna Gregoriana, v, rgo6, 240 s.
El citat Sablayrolles ~á. · €studiar també el fet de la notació catalana a la Rassegna
Gregoriana, VIII (rgog), 405 SS. És clar que en voler ell explicar !'origen de la tal notació
s'havia sempre basat en una hipotesi falsa, com era aquella de creure que la litúrgia i el
cant roma no havien entrat a Catalunya fins a la segona meitat del segle XI. En el susdit
article de Rassegna Gregoriana, 413, trobem els següents mots · que demostren la seva admiració per aquest fet insólit d'una notació neumatica practicada conjuntament amb la notació
aquitana ja amb punts destacats : <<La notation catalane constitue ce fait excessivement curieux d'une notation neumatique en plein milieu aquitain. Elle apparait la, isolée et perdue,
entre les manuscrits de notation aquitaine. Les deux notations se trouvent meme cote a
cote dans un ms., le c. cxi de Vich
Le seul titre d'etre neumatique dans un pays ou
la notation aquitaine a prédominé suffirait done a rendre la notation catalane remarcable, si
elle n'avait encore le privilege exclusif d'etre, depuis la réforme liturgique du XI siecle, la
seule notation gregorienne espagnole>>. Donat que els codexs musicals sencers o fragmentaris
00000
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servats demostren que a Catalunya, ja a finals del segle x, hom practicava la notació catalana, conjuntament amb la notació aquitana, es fa molt dificil el poder demostrar que abans
d'emprar la notació aquitana els músics del nostre país es valguessin ja de la notació
catalana. Tal com tenim avui els estudis, !'única notaCió emprada fins a la segona meitat del
segle XI a Castella fou la mossarab. En abolir-se aquesta, hom adopta allí simplement la notació aquitana de neumes-punts del Migdia de Franc;a, practicada des de dies a Catalunya. En
canvi, a Catalunya, bo i usar-se l'aquitana, hom. va adoptar-ne una altra de neumes-accents, la
qual, tot i ésser neumatica com a provinent de la mossarab, per la seva diastematia s'adeia a
l'aquitana. Els fragments de notació messina, francesa i italiana que trobem a casa nostra,
són purament importacions i no arrelaren entre nosaltres.
No cal dir com la notació catalana fou practicada només en els temples de la Tarraconensis que, com hem dit, havien admes de bona hora el ritu roma. S'explica que no en
trobem mostres a Valencia on en més o menys hauria perdurat el cant mossarab, almenys
fins a la segona meitat del segle xr; el fet de no trobar la tal notació als temples d' Aragó
és degut també que aquelles esglésies empraven la litúrgia mossarab fins el 1071. Així
com en caure la litúrgia mossarab, arreu de Castella empraren exclusivament la notació
aquitana, així mateix fou aquesta la notació seguida per l'Església aragonesa. Malgrat tot,
trobem deixalles de notació catalana a la catedral de Roda a la ratlla d'Aragó, on segurament
s'?auria practicat ·en més o menys el cant roma abans que 1'Aragó abolís deis seus temples
el ritu mossarab. És molt digne de remarcar el fet de la notació catalana servada en els codexs
de Roda. A primera vista el pa~eograf s'adona tot seguit de la semblanc;a grossa que guarden els
neumes de Roda a:rJb els neumes de la notació visigotica. Compareu la ·notació del gravat número 36 del capítol VII amb els neumes de San Millan de la Cogolla, de 'Silos, o de León, o de
Sant Joan de la Penya, i veureu quina semblanc;a més pa!esa duen entre eÍ!s. L'única diferencia
es troba en el fet del quilisme catala que hom troba a Roda i en canvi no es troba en els manusori~
visigods.1 El mateix Tonale de Ripoll (fig. 26) i el Lectionarium de Sant Cugat (fig. 31) aporten
mostres de neumes que recorden tot seguit la notació mossarab.
Dom G. M. Sunyol, Introducció a la Paleografía Musical Gregoriana, 220 ss., parla amplament de la notació catalana. Quant a !'origen de la notació, Sunyol s\lposa també que
el cant roma s'introduiria a Catalunya al segle xr, i per aixo afirma que ~éls copistes catalans no acceptaven in totum la notació estrangera sense cap iniciativa propia, com passava .· a
la resta d'Espanya; els copistes catalans <<ideaven, responent a l'esperit assimilador del nostre
poble, una nova escriptura musical>> i <<transformaven, acomodaven si es vol, la notació visigotica a la litúrgia romana>>. Aquest esperit transformador deis nostres músics copistes el
trobem tanmateix, ja al segle x, molts anys abans de l'epoca a la qual es referien Sablayrolles i Sunyol. En estudiar la notació catalana, Suvyol ja afirma que «la notació catalana no
és pas substancialment diferent de la notació de les altres famílies neumatiques de tota -4_'Europa>>; ell troba encara que el mateix quilisma catala tan característic s'adiu una mica amb,..el ·
quilisma d'un manuscrit provinent de St. Waast d'Arras, del segle XI, una mostra del qu~l '
reprodueix la Paléographie Musicale, m, pi. 184 A., i amb un pes de la notació de Chartres.
Val a dir, pero, que el quilisma que trobem en els manuscrits de Catalunya, puja al segle x,
i, per tant, es troba en codexs més vells que el susdit d' Arras i de Chartres. Sigui com sigui,
és ben dar que els nostres músics ripollesos saberen fer evolucionar la notació visigotica del
segle X, fins arribar al perfilament de la notació típica catalana. Una vegada estiguin ben
estudiats tots els fragments de notació catalana que hem descrit al capítol anterior, no cal
Vegeu C. H.OJO i G. PRADO, El Canto Mozárabe
(Barcelona, 1929); G. M. SUNYOL, Introducci6 a laPaI.

leografía Musical Gregoriana, 198 ss., i H. ANGLES,
Huelgas, 1, 24.
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dir com hom trobara detalls nous i ben típics d'aquella notació catalana tan desconeguda fa
trenta anys. Endemig, qui vulgui tenir una idea del que fou la notació catalana, cal estudiar l'obra esmentada de Dom Sunyol.
El parentiu que Sablayrolles havia 1emarcat entre la notació neumatica catalana i la
visigotica el féu més visible encara Sunyol a l' obra susdita; és per aixo que ell aconsellava que
en fe r-se l'estudi de la notació catalana hom volgués confrontar-la amb les tau:es del~ neumes visigods que ell donava principalment amb els més tardans. Sunyol fou qui primer es va fixar
que una forma del pes de la notació catalana assenyalava quasi sempre l'interval de semitó. I el
que és curiós del cas és que la tal forma de pes semitó es presenta ja a la notació visigotica més
antiga i perdura allí fins als codexs del segle XI. 1 Aixo prova si n'era de vell el fonament de la
notació catalana, i confirma la tal significació de semito del pes visigod esmentat. Quant al fet
d 'una notació musical visigotica a la Catalunya deis segles VII i VIII, vegeu el capítol I, pag. 20.
Peter Wagner, en un estudi molt documentat que féu el 1927, analitza les diferents etapes
de l'evolució dels neumes llatins-romans. Wagner sosté que la notació diastematica sense Iínies
escrites fou anterior a la quironímica. 2 Com a exemples, addueix els neumes longobards (cf. els
seus N eumenkunde, II, 259) i el tropari de Winchester copiat l'any 979 o g8o (vegeu Early Bodleian Music, III, p. XVII), el codex del Br. Museum 8, CXIII (a The musical Notation of the
Middle Ages, p. m), <mnd die spanisch-katalanischen Neumen» que reprodueix Sunyol a !'obra
suara esmentada, pag. 227 i ss. El susdit Wagner, l'any 1926, féu el primer viatge d'estudi
en recerca dels codexs mossarabs. Trobant-se ell a Barcelona, tinguérem ocasió d'ensenvar-li
dife,rents mostres de notació catalana; tot d'una es va fixar ell de bell nou, que la notaciÓ neumatica del nostre país tenia una diastematia molt pronunciada. En estudiar els codexs mossarabs de San Millan de la Cogolla servats a !'Academia de la Historia de Madrid, ens feia encara fixar en la bonica diastematia d'aquells neumes visigods. Davant d'aquests fets, afegim
nosaltres, no seria pas estrany que la diastematia de la -notació catalana fos també una deixalla
de l'antiga notació visigotica usada a Catalunya durant els segles rx-x.
Do m F erretti, en la bella introducció que va escriure per al volum XIII, de la Paléographie Musicale, 57 s., estudia !'entrada de la notació aquitana a Espanya i es fixa en el
fet dels Scriptoria aquitans peninsulars. Més enlla, p. 107, en estudiar les diferents notacions
occidentals, afegeix aquests mots, que cal retenir : <<Si nous considerons ce systeme graphique,
la notation qui, parmi toutes celles usitées en Occident, peut le mieux rivaliser avec les notations italiennes, est la notation visigothique ou mozarabe qui commence aujourd'hui a livrer
son secret». Dom Ferretti en estudiar la diastematia de la notació aquitana remarca com la
diastematia de la notaci<?, beneventana ct'Italia és quasi tan pronunciada com la de la notació aquitana (p. 59). Estqdia les tres menes d'usar de la línia del pautat musical incipient
emprades pels copistes aqU:itahs i parla incidentalmerrt de la notació neumatica catalana:
<<La notation neumatique catalane du manuscrit provenaíft d'Aran, actuellement a la Bibliotheque du monastere bénédictin de Montserrat, dont Dom. Sunyol reproduit deux pages .....
est di<~stématique monolinéaire. Cette ligne seche a la plup'!-rt du temps la méme signi.fication tonale que celle du manuscrit de St.-Irieix. D'autre · part le copiste catalan, parmi
beaucoup de formes de pes, en emploie une qui indique toujours l'interval d'un demi-ton
(D. Sunyol, op. cit., p. 223, 224). Il est facile de conclure de ces rapprochements que le
copiste catalan s'est inspiré des copistes aquitains» (cf. p. 139, nota).
Així mateix, a la p. 150, Dóm Ferretti examina el ms. latín 14301 de la B N. de
I.
Aquesta figura del pes que dins la notació catalana equival quasi sempre al sernito, potser amb els
dies ¡:odra ajudar a fixar aquest significat adhuc dins

la notació mossarab. Cf. RoJO-PRADO, l. c., 44·
2. Archiv für Musikwi ssen schaft, VIII , 1926-27,
259 SS. i 275· Vegeu ibídem , I, 1918-19, 516 SS.
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París del segle XI - és el n. 0 9 dt> la nostra llista - i afegeix : <<la notation correspond
a cclle que Dom Sunyol nomme catalane. Toute ligne manque, ainsi que le guidon : mais
les neumes présentent une certaine diastématie>>. A la pag. 198 reprodueix un fragment de
l'antifonari aquita servat fragmentariament a la Bihlioteca de Catalunya i del qual hem parlat al n.o 53/8 de la nostra tanla de manuscrits gregorians que hem servat fins ara.
El lector ja s'haura donat compte com, alhora que amb la notació catalana. Catalunya
va practicar sempre la notació aquitana, des d'aquella notació aquitana la més primitiva, fins
a aquella altra que dona entrada a la notació quadrada damunt de pautat musical. És facil
d'explicar aquest fet historie, si atenem que Catalunya va estar envai:da de monjos vinguts de
totes bandes, els quals practicaven la notació aquitana; si atenem, també, que els nostres monestirs cabdals tingueren sempre un intercanvi cultural molt fort amb els altres monestirs del
migdia de Fran<;a, lloc central de la notació aquitana. I no deixa d'ésser ben significatiu que
la notació aquitana amb signes rítmics, fins ara coneguda només pel Graduale del segle XI del
monestir Saint-Irieix (París, B. N. lat. 903), a la diocesi de Limoges, es tropi també en el fragment del Responsoriale del segle x, servat a la BIBLIOTECA DE CATALUNYA, M. 1408-5 a. Aixo
vol dir que quan es tracti de fer l'estudi de les notacions aquitana i c;¡talana servades en els
codexs vells del nostre país, per for<;a s'haura de fer una comparació acurada amb els manuscrits neumatics, servats del Migdia de Fran<_;a, com remarcavem suara.
ANALISI DE LA NOTACIÓ CATALANA. - Per tal que el lector tingui una idea clara
del que fou la notació catalana, li ofnnem un breu analisi de la notació del Kyrie <<Alme
Pater>> que hem reprodui:t a les pagines 148 i 149. En mirar la notació catalana del tal Kyrie,
ens trobem que, malgrat el no haver-hi cap quilisma, malgrat que alguns gi'ups es presentin ja
sovint amb les notes destriades --característica que ens acosta als grups ámb notes ja del tot
destacarles de la notació aquitana - , altres grups es presenten encara amb fes notes ben unides;
aixo vol dir que ens trobem davant d 'una notació ben neumatica, de neumcs accents ben-,caracte-.... .,.
rístics; notació neumatica que alhora es presenta també amb diastematia molt pronunciada. Amb
aquesta diastematia hom s'adona tot seguit de la corba melodica que ofrcnen les notes, unes
totalment ascendents, d'altres que són descendents; malgrat aixo, aquesta notació catalana, per
ella sola, no ens dóna pas la clan certa per poder fixar tot d'una la mena d'interval::; que van
d'una nota a l'altra, ni per poder fixar el nom de la nota inicial i final de la~:· pe<;a. És ciar
que l'home ben bregat en la paleografía musical, per mitja de la disposició deis gtups i per mitja.
de la línia general que presenten les notes simples i compostes, podra determinar aproximadament el modus musical de la pe<;a en qüestió; pero, no obstant el fet d 'una practica grossa en
transcriure melodies així, sempre restarien passatges dubtosos, quant a la melodía, si no teníem
al costat una copia ja amb notació aquitana amb punts destacats escrits al voltant d'una línia.
Amb la sola notació neumatica catalana, dones, podríem certament classificar el nom deis grups
i el de les notes simples; adhuc podríem assenyalar aproximadament la major o menor exte~ió
melodica dels intervals dins els grups i d'una nota a l'altra; gcneralment, pero, no podríem estif~,
certs que la melodía transcrita per nosaltres fos !'autentica.
la notació catalana del Kyrie esmentat presenta les notes següents. Primer Kyrie .
Comen<;a el mot Kyrie amb un podatus que per la notació aquitana sabem que és re-fa, segueix
la clivis la-sol, clivis fa-mi, punctum re; la notació aquitana aclareix bé que són la-sol, fa-mi, re.
El grup que segueix de quatre notes per a 1' eleyson esta compost d'un climacus mi-re-do, i d 'un
punctum re (per tant, climacus resupinus), seguit de l'strophicus (distropha) fa i dos pttnctum re,
re. La composició de les notes dels altres Kyrie i Christe resta ben clara. Al darrer Kyrie trobem:
Dos punctum do, re, torculus do-re-la, clivis la-sol (que ajuntant el la del torculus i el la de la
clivis, es fa un pressus); segueix punctum la i scandicus fa-sol-la (en comptes de climacus la-sol-fa,
podatus sol-la, punctum la com escriu millor al sete Kyrie); repeteix aquest incís melüdic damunt
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Els codexs musicals fragmentaris o complets que hem conservat demostren que el nostre país tenia copistes de música arreu deis seus temples i monestirs. Els manuscrits apuntats presenten una varietat i una riquesa d'escriptura musical sorprenent. Ells ofrenen també
una versió melodica sovint ben genuina, la qual s'avé amb la versió autentica deis manuscrits classirs del cant gregaria d'aquells dies. No podem avui baixar a més detalls; aixo que
acabem d'apuntar, pero, és prou per ·afirmar una vegada més, que la cultura musical del

~:;~~dt:sd~::l~;~~~ _torcu:~s do-re-la, c~ivis la~sol, climacus la-sol-fa, podatus sol-la, climacus sub. '6 V t.
t-re, e tmacus resupmus mt-re-do, re, distropha fa, i dos punctum re
(Vea tcana, n. 0 x.)
' re.
- tct
geu Ed
f IJ El ~::>ímil fig. 6o prové d'un fragment de l'Arxiu de la Corona d'Aragó Monacals 38I
~ersatv ~n 1:1em suara. que qua_n no es té una versió aquitana al costat, només' un home molt
notació catal~:!eog~afla gr~gonana pot trans~:iure com cal una melodía que es presenta amb
valer anal·t
l.
quest es el cas de la seguent que ha transcrit el pare G. M. Sunyol En
del ~ · Angelus D omtnt
· · d e1 manuscrit esmentat, ens trobem· que
tot ell , 1b zar e comenc;ament
, .
una cliv~s. en c~~actenstic per poder fer una mica d'analisi. El mot Angelus duu un podatus
ts 1 el qut!tsma ca tala tan característic que equival ací a tres notes Al mot D · · t db '
un torculus segmt d 1' ·
(
.
.
·
omznt r em
e on.~cus q?e per manca de tJpus transcnvim amb apostropha més inclinada)
al Do un p
oriscu~ dan unctum al mt, s~gmt del grup melodic format pel quilisma, un climacus i un altre
. .
( . em apostropha), 1 un podatus al ni. El mot descendit ofrena un podatus al d
ermilism
es, una
l !VIS seguida de
't dpodat·us al cen ' 1. un_ pune tum a1 dit. Al de celo trobem punctum al de, punctum
,
a segUJ. . e porrectus al ce, 1 punctum seguit de podatus al lo.
'
i <(allel~:>) ~oe~ac1Ó c~talan~ ~uu_ també ben característica el cephali~us (vegeu el Mt super eum>)
trophes del ( t ~~t.:1~a~, 1 1 ePtf~onus (v_e~eu <(et dixib)); més encara l'strophicus (vegeu les tris<e. tXI. :) 1 el <(cruc¡f¡xum>), a¡x¡ com també la distropha del <(timere>) etc
A
donem tota !'antífona d e1 ~- A ngel us D ommt
· · transcrita ccm
'
.
Pare Su contmuacw
M'
hEm
dit pel
1
ny~ .. , es que ~~tes les explicacions, sera allic;onadora la comparació entre !'original
i la t
ranscnpcw en notacw quadrada.
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nostre país fou ben grossa.
Contrasta la riquesa de records de manuscrits neumatics gregorians i aquitans trobats fins
avui a Catalunya, amb eb pocs relativament que van sortint Espanya endins, on no surten ni
fragments deis manuscrits rnusicals visigotics, i els altres anotats amb grafía aquitana, són tan
poc nombrosos.
No ens cansarem mai de repetir, que és inexplicable aixo que passa a la no?tra península, en la qüestió deis cOdexs litúrgics i musicals de l'edat mitjana. Per molt que hom
hagués destrui:t, no és possible que haguessin desaparegut els cOdexs litúrgics i musicals en la
mesura que avui veiem. Arreu d 'Europa hom féu desapareixer manuscrits musicals i litúrgirs deis segles x-xm tan abans de la troballa de la impremta com després; pero enlloc d'Europa hom podría trabar un país alliberat de lluites religioses i tradicionalment tan ric en arxius
com Catalunya i Castella. Malgrat tot, al costat de Franc;a, Alemanya, Austria, Italia, Sui:ssa, Belgica i Anglaterra, la nostra península és pobríssima en codexs litúrgics i musicals
d'aquells segles. Com insinuavem al capítol anterior, potser sí que un dia es podra demostrar
qu~ molts dels manuscnts musicals guardats en biblioteques estrangeres provenen de pa1sos

"

hispanics.
En el capítol anterior acabem també de veure quins són els codexs, musicals conservats
fins ara; l'inventari descrit, de segur que es fara més ric amb els dies; la llista de manuscrits,
malgrat no ésser generosa com en altres bandes d'Europa, ens dóna una idea del repertori conservat. Sobre la música no litúrgica, i sobre la música cortesana conservada, en parlero als capítols x i xr. En arribar ací, cal preguntar : que representa per Catalunya el repertori conservat
de música medieval sagrada? Trobem característiques propies en algunes d'aquelles formes
musicals, o almenys, trobem qualitats típiques en alguna d'aquelles peces? Quines són les obres
que foren compostes a Catalunya? Quines peces musicals resten inedites i quines són les conegudes? Confessem tot d'una, que avui per avui no és possible contestar rodonament a cap
d'aquestes preguntes; són qüestions molt delicades i seria una temeritat afirmar o negar qüestions així en un país on la ciencia historica de la música just és comenc;ada. En les ratlles
que segueixen no pretenem ·r.Itra cosa que orientar una mica !'historiador de la cultura medieval
catalana; seria prematur l'inteptar una altra cosa. A mesura que vagin publicant-se els tresors
musicals que hem servat deis · teclps vells, aniran esclarint-se mol tes de les qüestions que ara
per ara són una incognita per nosaltres.
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La Música del Proprium i del Ordinarium Missae i Officii fins al segle XIII

REPERTORI SERVAT. - En estudiar la música religiosa d'Europa, poc c;a poc lla, trobem
les mateixes formes; formes que, inventades un día per una escola d'un país determinat,
aviat foren manllevades, practicades i fins imitades primer pels pai:sos ve1ns, més tard adhuc pels
més allunyats de l'escola creadora. Les formes cabdals de la música mossarab ni cal esmentar-les,
donat que a Catalunya rarament en trobem deixalles; i adhuc en el cas de conservar-ne tresors
molt ríes, aquell repertori seria avui per avui inintel-ligible per a nosaltres. Quant al repertori
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roma, o imitat del roma, conegut arreu de !'Europa medieval com a repertori gregaria, podem
distingir dues grans divisions : els cants litúrgics de la Missa i els cants litúrgics de l'Ofici.
Els cants de la Missa - actualment continguts en el llibre Gradttale - es divideixen, també,
en cants del Proprittm Missae (aixo és, cants que canvien de text seguint les festivitats del calendari litúrgic) i cants de l'Ordinarittm Missae (aixo és, cants que duen sempre el mateix text,
malgrat que les melodies varii:n segons les festivitats).
Pe! que fa als codexs que contenen els cants del Proprittm Missae (Introitus, Graduale,
Alleluia o Tractus, Offertorium i Communio) són els que abunden més en el repertori conservat
de !'Europa deis segles x-xm; els codexs servats amb els cants de l' Ordinarittm, malgrat que
abunden for¡;;a, relativament no abunden tan com els anteriors. Els codexs amb cants de l'Ofici
(salmodia, antífones, himnes, responsoris, lamentacions, lli¡;;ons, etc.) servats a Europa, cants
que al present són en part continguts en elllibre Antiphonarium, no són ni de molt tan abundosos com els susdits. Per l'inventari apuntat, resulta, dones, que a Catalunya conservem els
Graduals citats als n. 8 IJ, 2J i 40, copiats als segles XI, XII i xm; ultra aquests, servem fragments del Graduale en els n .8 r, 6, 14, 25, JO, JS, J6, 41, 44/2, 45/2, 45/J , 45/4. SJ/I,
SJ/J, SJ/4, 53/5, SJ/9, 5J/I9, 54/2, 54/J, 54/6 i 54/8, copiats els segles X-XIII. Quan farem l'inventari dels Graduals deis segles XIV-XVI servats a Catalunya, podrem refer una mica el buit
dels codexs més antics, donat que llur cant, si bé més corromput, serva encara les mateixes formes del cant primitiu contingut en els manuscrits vells. Cal tenir en compte, que
aquests codexs, complets o fragmentaris, citats suara, contenen només els cants del Proprittm
Missae. Els cants de l'Ordinarittm Missae servats de Catalunya, són continguts, entre altres,
als n. 8 15, r6, r8, 21, 22, 24, 29, JI, J6, J7 i 40 del nostre inventari; ..aquests manuscrits són
també deis segles XI-XIII i generalment formen part deis Troparis-Prosar'~s, deis quals parlarem
després. Els cOdexs servats amb cants de l'Ofici són, entre altres, els n. 8 ' r, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ro,
II, I2, I6, 17, I8, 20, 26, 27, 28, 29, JO, JI, J2, J7, J9, 4J, 44/I, 45/I, 45/5, 46jr, 46/J, 47./¡.,
47/J 47/4, 47/5, 50, 5I, 52/2, 52/J, 52/4, 52/5, 52/7, 52/IO, 5J/2 5J/5, 5J/6, 5J/7, 5J/8, 5J/IO,
SJ/rr, 5J/I2, 5J/I4, 5J/I5, 5J/r6, 5J/I7, 5J/r8, 5J/2I, 54/I, 54/4, 54/5 i 54/9· Són codexs complets o fragmentaris, deis segles X-XIII. Per la sola enumeració ja es compren que a Catalunya hem servat més codexs amb els cants d'antífones, himnes, responsoris, proses etc., que no
deis altres que contenen els cants de la missa.
. .,
Pel que fa als cants esmentats, és difícil per avui dir-ne l'abast de cultura musical que
ells signifiquen perla Catalunya deis segles X-XIII. Malgrat que els graduals i antifonaris servats
íntegres siguin tan pocs, podem dir que són ells quasi suficients per coneixer exactament el
repertori religiós de la nostra música medieval. Ultra els graduals i antifonaris citats, servcm
encara dos manuscrits que tenen un especial interes per al cas nostre; ens referim al Tonale
de Ripoll i al Tonale de Sant Cugat del Valles; per mitja d'aquests codexs, podem refer for¡;;a
aquell repertori. L'estudi del primer sera principalment d'il-lustració grossa pel fet que estem
comentant; només amb aquest Tonale a la ma podrem dir amb el temps quins foren els ~ants.
del Proprittm Missae i del Proprittm Officii que s'usaven a Ripoll durant el segle x, i podn~m
assenyalar quins hem perdut i quins hem conservat, quins duien tonada típica a Ripoll i quins
conservaven íntegrament la melodia romana.
Per mitja del susdit Tonale, podrem encara assenyalar fins on arribava l'intercanvi musical de Ripoll amb els centres monastics de Fran¡;;a, i de quines escales medievals havia rebut
el patrimoni musical i literari dels seus cants. Tot passant, direm només que el citat Tonale,
ultra les fórmules melodiques dels vuit modus musicals de consuetud per a cada fórmula musical
de la missa i de l'ofici, duu els íncipit musicals d'una infinitat d'antífones i responsoris per a
l'ofici, i d'introits, graduals amb el seu verset, al-leluia, ofertori i comunió per a la missa.
Moltes d'aquestes composicions ja no es troben en els llibres del cant oficial de la litúrgia ro-
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a d'avui· les mateixes cadences finals de la salmodia es presenten amb més varietat i totalUna altra qualitat de~ Tonale de Ripoll és que ell ~s~e~y~la
·
a
modalitat
havien
concebut
i cantat aquells mon¡os els cants de llur reperton hturg1c.
amb qum
.
.
,
, d'
Cal tenir en compte que el problema de la modahtat g~egonana ~s un de~s probleme: :nes 1, ·¡ de la música medieval. Els mateixos monuments 1 els mate1xos teoncs de la mus1ca dels
f1C1 S
' b en
' cunos
" e1 f e t
-XII no sempre van d'acord a determinar el modus d'una melo d'1a; es
se gl eS IX
,
.
'
d'
t'
ue tals teorics ni tan sols segueixin un mateix criteri per aclanr-ho. P,er a 1 est~ 1 co.mpara 1U
1 modalitat de les peces gregorianes d'aquells segles, coneixem nomes els antlfonans, els ton:ri: ¡ els teorics d'aquell temps.l Els antifonaris i tonaris anterio~s al ~e Ripoll escassegen
molt; ¡ precisament en aquesta raresa rau la importancia del tonan c~tala. .Ultra, dones, la
ncia patriotica del citat tonari que ens ajudara a refer el reperton del R1poll del segle X,
1·mpor ta'
·
ara
una importancia internacional grossa. El fet que el tonan· de R'1po11 us1· e1 mo t sonus
,
t e ene
• b · ,
_ en compte de tonus 0 modus - assenyala també una reminiscencia del cant ~ossara ; I es
molt de remarcar que el tal mot sonus, perduri a Catalunya fins als segles XIII 1 XIV.
.
És prematur d'assenyalar avui les particularitats que trobem en els cants del Propnum
Missae de la Catalunya dels segles x-xiii; el poc que hem mirat fins ara en aquest punt no ens
ofrena pas fonament per trobar un dialecte gregaria al nostre país com P. Wagner l'ha pogut
assenyalar per als manuscrits alemanys. 2 Els codexs catalans pre~enten generalment u~a gran
autenticitat en copiar les melodies romanes. Com veurem tot segmt, Catalunya va cone1xer de
bona hora els tropus del Proprium i de l'Ordinarium Missae; aquests ens donaran de segu.r la
pauta per seguir bé la procedencia de la melodia, adhuc per als cants no tropats de la. m1ssa.
La terminología que trobem en els codexs estrangers per assenyalar els ~an~s ~e la m1ssa, la
trobem, si fa no fa, a Catalunya. Així, per exemple, del cant que segue1x 1 ep1stola, h~m en
diu scmpre n¡. [ = Responsorium]; a l'Ofertori hom en diu sovint Offerenda, alt.res vegades sn~ple
ment Off[ertorium]; afora en diuen Antiphona ad offerendttm, c~m passa ~1 üb~r Consuetudznttm
de Sant Cugat. De la Communio hom en diu també Commumcan~a ~1 cltat ll1~re de S:nt Cugat i en altres bandes. Com a excepció, cal citar el Pseudo-Cahxtmu~ de R1poll (n. 25 del
nostre inventari), on el monjo Arnaldns escriu Combreganda tot ca:alamtza~t el nom.
Un dcls cants de la missa de més durada en altre temps, era 1 Offertonum, degut a la ~e
cessitat que tenia el cant de durar mentre duressin les ofrenes. És per aixo que a l'Edat mlt·
jana l'ofertori, ultra l'<<antiphona ad offerendum>>, duia un bell rengle de yf/. Un ~ecord de la
tal practica el tenim encara avni a la missa de Reqttiem; fora d'aque.st cas, les melo,d1es del.s tals
versets d'Ofertori resten per avui in edites. El fet de cantar d1ferents ilf!. a 1 Ofertan, fou
practicat a Catalunya almenys fins al primer quart del segle xm; la Consueta de Sant Cugat,
en assenyalar els diferents yf/. per a cada festa, n'és una bona prova. A Ca~alunya servem
encara codexs que apunten la melodía dels tals versets; ent;e altres, els n.s IJ 1 2J del nostre

::~t descon~gudes al tonale ripolles.

á

..

inventari.
'
·
d 1
·
EL KYRIE <<ALME PATER>>. - - Els cants del Proprittm com de l'Ordinanttm e a m1ssa
servats a Catalunya són, segurament, emprats als !libres de cant roma; malgrat aixo, en servem
un bell rengle que encara que duguin el mateix text de Roma, a c~sa nostra ~s ~resenten amb
melodía diferent. Pel que fa als cants de l' Ordinarium de la m1ssa, hem dlt ¡a que .a Catalunya no abunden pas gaire els codexs anteriors al segle XIII, que. serven a_quelles melod1es. Es
ben d'anotar, pero, que malgrat l'escassetat relativa de manuscnts gregonans .que duen aquest
repertori, hem conservat tresors d'importancia; valgui com a exemple el Kyne Alme Pater, el
1. Vegeu Urbanus BoMM, Der Wechsel der ModalWitsbeslimmung in der Tradition der Messgesange
im rx . bis xm. Jahrhundert (Einsiedeln, 1929) ..
2.
P. WAGNER, <•Gcrmanisches und Romamsches

im frühmittelalterlichen Kirchengesang>>, al Bericht
über den l. Musikwissenschaftlichen Kongress der
Deutschen Musikgesellschaft in Leipzig del 1925 (Leipzig, 1926), 21 SS.
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n.o x de l'edició vaticana. Aquest Kyrie, esteticament tan bell i tan emotiu, segurament és obra
de l'escola de Ripoll. Els manuscrits vells que l'han conservat són cinc : Vic, codex CXI, f. 75,
amb notació catalana, i f. 49, amb notació aquitana; Graduale de l'abadia de Santa Magdalena
de Marsella, del segle XII, amb notació aquitana; París, B. N., lat. 778, Troparium de Narbona
del segle XII, notació aquitana; Osea, Catedral, Codex n. 0 4, Troparium, s. XII, f. 127 v., i Tortosa, Catedral, Codex 135, Prosarium-Troparium, s. XIII, f. 7 v., aquests dos també amb notació
aquitana. És ben curios que el tropus d'aquest Kyrie s'hagi conservat només al Graduale de
Marsella que duu sois el comen<;ament : <<Alme Pater fili neuma eleysom. 1 Cal que ens fixem
bé en el fet que aquesta composició es trobi dues vegades en el manuscrit de Vic, provinent
de Ripoll; també en el d'Osca, en el de Tortosa; en el tropari de Narbona i en el gradual de
Marsella es presenta ja anotat damunt pautat musical de quatre i cinc ratlles; per aquesta raó
i per la seva notació, potser sí que ambdós manuscrits podrien considerar-se ja com de comcn<;ament del segle XIII i no com del segle XII. Sigui com sigui, els cüdexs de Narbona i de Marsella empraren la versió del citat Kyrie als llibres de Ripoll, malgrat que el copista narbones
enriquís de notes les peces que copiava. La melodía del Kyrie Alme Pater és el fonament musical del Kyrie Cum jubilo (n. o IX del Kyriale Vatic.) que tan sovinteja també en els nos tres
manuscrits.
La versió vaticana actual del Kyrie Alme Pater prové de la versió del cüdex CXI de Vic
com remarca Mocquereau en el seu estudi esmentat suara. En adoptar Solesmes la versió del
codex de Vic com a versió genuina, la més autentica de les servades, ens aferma en la convicció
que la tal melodía fou composta a Ripoll. El fet d'anotar-la dues vegades en el mateix codex,
una vegada amb notació catalana del segle XI, i una altra ja amb notaci~ de finals del segle XII
i sempre amb versió la més pulcra de les servades, ens ho corrobora prou ¡> Tinguem prcsent que
el pare Blume, en la seva edició de seqüencies a A nalecta hymnica, sosté que malgrat que els
codexs servats del Monestir de Moissac siguin més joves que altres servats deSaint-Martia:l~
Limoges, sovint aquells duen una versió més autentica que la que ofrenen els de Saint-Martial. Aixo mateix pot passar amb els codexs gregorians provinents de Ripoll. De segur que
el tropari conservat a Vic que duu aquest Kyrie és ja copia d'altre més antic que existía
en el mateix monestir. Ho demostra bé el fet que la versió amb notació aqyitana ja posterior
a la versió del tropari de Sant J oan de la Penya que reprodu!m a continuació; ·s'adiu per la seva
puresa a la vcrsió del mateix cüdex de Vic copiada amb notació catalana, i tampoc no s'avé t'ar,
justament amb la versió dels manuscrits de Marsella i Narbona, malgrat que aquests siguin poc
<;a poc lla contemporanis de la copia del troparium de Vic feta amb notació aquitana.
El cant de l'Ordinarium Missae emprat pels monjos de Ripoll seria ric a desdir. Ens ho
demostra bé el fet que de les divuit melodies per a Kyrie contingudes al tropari de Vic esmentat,
almenys quatre són desconegudes. És també especialment ric el repertori de les peces de l'Ordinarium Missae guardat als troparis de Girona, de Sant J oan de la Penya i de Tortosa i ' qpe al
present no és possible d'estudiar amb més detalls.
~"\ · •
EL KYRIE <<DEus SOLUS>>. - Per a fer veure la riquesa melodica d'algunes peces de l'Ordinari ele la Missa emprades al segle XI a Ripoll i que perduraren a Catalunya fins al segle xv
transcrivim el següent Kyrie inedit fins ara. Talment com hem vist, passava al cOdex de Vic
r. Dom A. MOCQUEREAU, <<Notules pratiques sur
l'interprétation du Kyrie Alme Paten>, a la Revue
Grégorienne, n, 1912, so ss., publicat primer en italia
a Rassegna Gregoriana, x, 19II. 261 ss. Val a dir
que uns anys abans Dom MocguEREAU, junt amb
Dom G. BEYSSAC, havia ja publicat «Notes sur le
kyrie "Alme Pater"» a la citada Rassegna, vr, 1907,
289 ss. Sense fer-ne cap estudi especiall'havia donat

A, GROSPELLIER a la Revue du Chant Grégorien, XIV
(1905-rgo6), 18 s., en historiar 1' Ordinarium Missae
de J'edició vaticana. Dom SABLAYROLLES, Sammelbiinde der I MG., xrn, 223 s., en reproduir les dues
versions que el codex de Vic ofrena d'aquest Kyrie
que havia estudiat primer a la Revista Musical Catalana susdita, dona actualitat al Kyrie catala citat.
Cf. Analecta hymnica. XLVll, 39·

0
Fig 61. _ Osea, Catedral, Cod.ex n. 4· TNparium, se,gle xn, f. 127 v.
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amb el Kyrie Alme Pater, passa amb aquest altre Kyrie Deu.s solus. El Codex cxr de Vic copia
dues vegades aquesta pe<;a; al f. 42 v. arriba amb notació catalana; en canvi, als ff. so v.-sr arriba
amb notació aquitana. Així com aquesta va servir a Solesmes per a interpretar justament el
Kyrie Alme Pater, així avui ens dóna la versió melodica bona del Kyrie Dws solus. Cal fixar-nos
bé que les dues versions de Ripoll arriben sense tropus; aquest el coneixem només per la versió
del tropari de Tortosa que arriba amb el tropus corresponent al f. 5, i pel tropari gironí del
segle xv, servat avui a la Biblioteca de Catalunya M. grr, f. 20, on s'apunta <JJominica in Albis>>.
La melodía del tropari tortosí copiada també amb notació aquitana s'adiu del tot ambla del codex
provinent de Ripoll. Primerament donem el facsímil de les dues versions de Ripoll i alhora la
transcripció melodica. Es tracta d'un Kyrie de vnr to; la línia melüdica és tan fina i tan de
vota que bé valdría la pena que amb els dies pogués figurar en el repertori del Kyriale roma al
costat d'a,quell altre Alme Pater.
Deiem suara que la transcripció que segueix, copiada escrupolosament dels ff. so v.-sr del
tropari de Vic, dóna exactament la versió més antiga copiada amb notació catalana al f. 42 v.
Valla pena de fixar-nos bé com aquesta notació catalana duu una diastematia molt pronunciada;
malgrat aixo, per mica que ens hi fixem, ens donarem compte com la tal diastematia sovint és
només aparent i no sempre respon justament a la rcalitat.
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A continuació donem el facsímil del tropari de Tortosa i alhora afegim la transcripció del
Kyrie amb el tropus. Malgrat que el P. Dreves havia pogut estudiar el cüdex tortosí en el viatge
que féu al nostre país l'any r8go, en editar els tropus de l'Ordinarium Missae, Jlany rgos, al volum
XLVII d'Analecta hymnica, el P. Blume no esmenta pas aquest tropus del codex de Tortosa. Es
tracta d'un tropus Kirial totalment inedit fins ara. Potser sí que adhuc el text d'aquest tropus és producció autoctona del nostre país.
Biblioteca de Catalunya
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!'obra citada - diferents cOdexs dels segles XIV-XV, que també duen els cants de 1' Ordi.n arium
Missae unes vegades amb tropus i altres sense ells .
Quant als cants de l'Ofici a Catalunya, cal distingir entr~ les melodies antifoniques, responsorials i himnodiques. Les antífones de l'Ofici servades amb música a Catalunya resten encara
per estudiar; d'entre els manuscrits servats, alguns les presenten amb versió primitiva ben autentica. Cal assenyalar en aquest punt, el codex n.o 10 del nostre inventari; ell va servir als monjos de Solesmes per a poder fixar bé la melodía d'algunes antífones publicades ja en el Liber
Antiphonarius de Roma l'any 1919. Els responsoris de l'Ofici servats en els manuscrits vells,
abunden molt a Catalunya. La melodía d'aquestes peces que trobem als manuscrits deis segles
XI-XIII perdura ben fidel adhuc en els cOdexs catalans deis segles XIV-XV. El fet que els responsoris de les festes cabdals, arribin a Catalunya també amb la melodía de les Verbeta fins al
segle xrv, es prestara molt ésser estudiat com cal temps a venir.
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Ens seria relativament facil apuntar altres melodies de l'Ordinarium Missae servades
en els codexs catalans totalment desconegudes fins ara; després del Kyrie, veuríem com les del
Sanctus i Agnus hi són ben riques. Donat que per avui pretenem només el donar un conspectus
del repertori musical de la Catalunya medieval scrvat fins ara, aixo que hem apuntat sobre el
Kyrie és ja suficient per donar-nos una idea clara del que seria el rcpertori del Kyriale~atala.
Ni cal esmentar, com les melodies típiques del fons roma foren també conegudes i ampi:Íhjent
usades a Catalunya durant els segles x-xnr.
És bo, també, recordar que, malgrat que Catalunya serví pocs manuscrits amb els cants
de 1' Ordinarium de la missa, relativament en conservero molts més que en tota la resta de la
p~nínsula. Fa anys que havíem demanat als monjos de Silos fcssin un estudi sobre <~Els cants
de l'Ordinarium Missae des del segle x al xv a Espanya>>; quan es publiqui, el lector hi trobara
detalls bcn interessants sobre les composicions del Kyriale a la Catalunya medieval. Ultra els
manuscrits apuntats, coneixem diferents code.xs catalans deis segles XIV fins al XVI que duen els
cants de 1' Ordinarium Missae amb tropus i sense; en la nostra obra Huelgas, I, 108 ss., citem un
bell rengle de manuscrits servats a Catalunya que contenen cants així; cal afegir que a la catedral,
Museu Episcopal i convents de Palma de Mallorca hem vist - posteriorment a la publicació de

3.

El cant medieval deis himnes als nostres temples

D'Himnaris sencers no n'hem conservat cap; contrasta aquest fet amb la riquesa d'himnaris servats en altres bandes. Cal dir, pero, que els himnaris deis temps vells amb música
no abunden pas enlloc d'Europa; el de la catedral d'Osca, descrit . a la pag. 184 i ss., és una
meravella, pel fet de dur ben anotades les melodies; al present és tingut per un deis millors del
món. És per aixo, i degut a la relació íntima que aquest himnari guarda amb els fragments
d'himnaris catalans, que amb els anys pensem editar-lo en facsímil, i amb transcripcions i taules
comparatives crítiques al DEPARTAMENT DE MÚSICA DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. Coneixem un himnari sencer servat avui a la catedral de Mallorca, el qua! té un preu gran per
dur la música escrita generalment amb notació mensura!; encara que les seves tonades siguin·
antigues, el manuscrit és d'epoca posterior al segle XIII, i per aixo no l'encabim al present inventari. Per saber quins himnes hem conservat a Catalunya amb música deis segles x-xm
hmrem d'acudir, entre altres, als manuscrits n. 8 2, 5, 8, 9, 13, 27, 29, 30, 33, 39, 53/6
i l'Hymarium d'Osca.
Quan el temps arribi, s'haura d'estudiar detingudament el fet de la producció himnOdica
de Catalunya. Els himnes medievals dedicats als sants del nostre país; segurament foren escrits
en alguns deis monestirs catalans. Sobre el fet dels himnes, no hem d'oblidar el cas curiós
del codex 40 de Ripoll qu_e, hem citat més amunt al n.o 8 de l'inventari deis manuscrits; hi
trobem el Tempora fulgida nunc rutilant (Analecta hymnica, XVI, n.o 415), dedicat als apostols
sant Pere i sant Pau, i 1'Spi'endt'aa nempe dies rutilat (Anqlecta hymnica, XVI, n. 0 404); Dreves,
en editar aquests himnes servats únicament al codex esmentat; ja remarca llur reminiscencia mossarab. Aquestes composicions foren de segur inventades a Ripoll; aixo suposa que el poeta que
allí els va escriure viuria en temps que la litúrgia mossarab era encara ben practicada; ,¡ pressuposen, també, que el tal monjo tenia una forta coneixen~a del repertori deis himnes d'aquella litúrgia. Els himnes susdits duen anotada la melodía amb notació aquitana ben diastematica i sense línea de pautat, melodia que és totalment siJ.labica. Fins ara és una excepció que
himnes així arribin amb música i que la tal música amb notació aquitana a punts destacats es
presentí fon;a diastematica. El Psalterium mossarab del S. X de la B. N. de Madrid, Mss. 10001
(a. Hh.-69), duu diferents himnes de la litúrgia visigotica anotats amb música; la tal notació,
pero, és de l'escola típica de Toledo, que mai no duu mica de diastematia.
Per a l'estudi deis himnes a Catalunya, a part els codexs neumatics que avui apuntem,
s'haura de tenir en compte els breviaris, consuetes i altres manuscrits q t ~ arriben sense música
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i que resten escampats c;a i lla a Barcelona, Girona, Vic, Lleida i Tortosa. Villanueva en copia
ja alguns de típics en el seu Viage 1 • Dreves, en el seu viatge d'estudi al nostre país, els anys
I8<)o i segiients, havia remirat diferents codexs així, editant aquells textos en la seva Analecta
hymnica2 ; pero per codexs apareguts després, hom pot trobar encara materials nous i potser
peces inedites. L'estudi de les melodies himnodiques és una de les branques menys explorades
del cant gregori<P; fora deis estudis de Bernoulli4 , Wagncr 5 , Weinman 6 , EubeF, Gastoué8 , i de les
recerques de l'Escola de Solesmes 9 , poc s'ha fet modernament en aquesta qüestió. L'Antiphonarium monasticum i el Liber Antiphonarius de l'edició Vaticana, han reprodui:t els principals
himnes per al cant litúrgic d'avui, i hom ha restat content amb aquest fet, sense endinsar-se
gaire en el punt de les melodies himnodiques, de llur procedencia i de llur ritme; hom no s'ha
embrancat gaire per aclarir quines són les melodies que per la practica medieval esdevingueren
internacionals, i quines són les que restaren d'usanc;a típica d'un país o d'una escola de cant.
Contrasta aquest fet amb els estudis seriosos que hom ha fet sobre el text deis himnes; hom ha
aclarit bé !'origen, l'evolució, la practica i fins els autors de molts textos deis himnes; tn canvi,
ben poca cosa sabem quant als compositors de la melodía deis himnes, i molt menys sabem
quin criten seguiren en la invenció de les tals tonades.
A Catalunya, dones, valent-nos de l'Hymnarium citat d'Osca, que ofrena una versió musical
autentica, sabrem com es cantaven els himnes al nostre país durant els segles x-xi; per mitja
també de les melodies conservades en els Troparis-Prosaris, i en els fragments d'himnaris dels
segle8 XI-XIII, per mitja encara del Liber Consuetudinum de Sant Cugat, que reprodueix la tonada
que cantaven aquells monjos, al segle XII i comen<; del XIII, per mitja de la Consueta del segle XIV, codex 77 de la catedral de Barcelona, la qual duu un bell rengle de melodies himnódiques, per mitja deis himnes anotats en altres cantorals i en les consu~tes deis segles xm-xv.
per mitja de l'Hymnarium del segle XIV servat a la catedral de Mallb rca i d'altre que hem
vic;t forc;a complet en una consueta servada a l'arxiu de Sant Joan de les Abadesses; i ,..p~r
mitja deis Rituals i Ordinaris diocesans ja impresos deis segles xv i XVI, podrem dir quines
foren les nostres melodies tradicionals, i quines foren les més típiques del nostre país, quines foren les cmprades en altres escoles d'Europa i quines foren les escrites a la nostra terra.
Els manuscrits deis segles XI-XIII a Catalunya mai no escriuen els mots •de les peces en catala. Com a excepció borrica, anotem, pero, que els codex n.os I3 i 53/2 escrÍ~en Imne en catala.
El Gradual e descrit al n.o I3, ultra el dur el mot I mne al foli 67, al f. · 72 escriu : <<V ~rses
ad hostium ecclesie. Gloria, laus et honon>, per al Diumenge de Rams.
Com a nota curiosa, reprodu1m les següents melodies, que transcrivim del Liber consuetudinttm de Sant Cugat. La primera tonada de !'Ave, maris stella que la trobem, l. c., f. r56, per la
festa de la <<Conceptio Beate Marie. Vesperas)>, se separa totalment de les conegudes fins ara;
aquesta melodía la trobem allí mateix- anotada només amb l'íncipit- per les festes de l'Anun-

ciacw i de l'Assumpció i octava, i altres festes marianes, i aixo vol dir que la tal melodía seria
ben típica a Sant Cugat.

Cf., Viage, x, ap. XXXI, un himne a sant Erm engol; XI, ap. VI, altre a sant Odó, ambdós d el
Breviarium Ecclesiae Urgellensis (Venecia, 1487).
2. A nalecta hymnica, XVI i xvn, on citen sovint,
entre altres, l'<•Antiph. Barcinonense s. XIU i el <•Breviarium Vicense saec. · IJ»,; el de Lleida del segle XIII, el Breviarium de Girona deis segles xiv-xv,
l'Antiphonarium d'Osca del xm, i altres impresos
d'Urge!l, Lleida, Valencia, etc.
3· Analecta hymnica, II, transcriu les me!odies de
1'himnari de Moissac del s. x.
4· E . BERNOULLI, Die Choralnotmschritj bei Hymnen und Sequenzen (Leipzig, 1898).
5· Einführung in die gregorianischen Me/odien, I,
.p ss., i U1, 46z ss. i en altres estudis seus.
r.

6. K. WE1NMANN, Hymnarium Pairis • ~egens
burg, 1904).
7· Basilius EuBEL, Das iílteste alemannische Hymnar mit Noten. Kodex 366 ( 472). Einsiedeln (XII . J ahrhunderi), amb facsímils i 75 m elodies, com a <<XVII.
Hefb> de les publicacions de !'Academia Gregoriana
de Fribourg d e Su1ssa . (Einsied eln, s. a.; = 193 I}.
8. Cf. !'En cyclopédie de la MusiquP, de LAVIGNAC.
1, 567 ss., i en diferents obres i articles seus.
9. Vegeu la Paléographie Musicale, Revue Grégot'Íenne, Revue du Chant Grégorien, etc., i, sobretot,
les edicions de l'Antiphonale roma i monastic. A tot
aixo afegiu els manuals didactics de cant gregaria deis
benedectins P. FERRETTI, D. ]OHNER, G. M. SUNYOL
i d'altres.
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Al f. rs6 v., per la mateixa festa, a segones Vespres, trobem la melodía coneguda arreu
d'Europa, avui encara oficial dins l'Edició Vaticana. 1 Les variants són així:
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En la mateixa Consueta, f. r64 per la festa <<Ypapanti Domini [ad I] Vesperas)> trobEm
l'himne següent, desconegut avui tan en la tonada com en la músic:.1:
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Al f. 164 v [Ad n Vesperas] !'apunta encara amb aquesta altra tonada:
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Ibíder.r per als dies <<lnfra octavam)> copia el mateix himne amb la segiient melodia:
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En donar l'incipit deis cants de l'Ordinarium Missae de l'Ofici per a la diada de Sant
Cugat al f. 177 v., apunta l'himne que segueix amb la coneguda tonada de I'himne de sant
Joan Ut queant !axis. de Guido d'Arezw .
r. Hom sap que aquesta tonada de 1 modus no
puja més amunt del comen<; d el segle xn. El Codex
de S t. Martial, avui a París, B. N., la t . 1139, fol. 49,

la duu amb tC'xt vulgar : O Maria Deu rnair,
i és una d e les més velles. Cf. Revue Ct'égorienne, VI
(1921), 124 s.
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Cf. Antiphonale M onas ticum (Desc l6c, 1934), 158.
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el que és curiós és que en la consueta Ritus servandtts in divinis officiis de finals
del segle XIV i comen<;ament del xv del mateix monestir (Arxiu Corona d'Aragó, Sant Cugat,
n. a 20) reté encara les tonades dcls himnes, tí piques de Sant Cugat escrites ja amb notació
mensura!. Les tals tonadcs i potser algun deis textos, són dones, potser obra del mateix
monjo Ferrer?
A Mallorca, arxiu capitular de la Catedral, fa anys veiérem un Hymnarium que valdra
la pena d'estudiar-lo detingudament amb els dies. Es tracta d'un codex en pergamí, de 30.6 X 22
centímetres, 144 folis, incomplet al comen<;ament i al final, escrit a finals del segle XIV i comen<;ament 'del xv. La notació és ja quadrada damunt pautat de dues línies, groga i vermella; algunes vegades sembla distingir-se altres dues línies grogues que - cas d'haver-hi estat -han
desaparegut. El codex prové de les monges agustines de Santa Magdalena. Aquest manuscrit
conté una infinitat d'himnes originiuiament copiats amb notació quadrada i que més tard fou
canviada en notació mensura!. A les figs. 65 i 66 en donem una mostra.

.'
4.

Les

seqü~ncies

a la Catalunya medieval

REPERTORI SERVAT. - En el segle IX aparegueren a Europa dues formes poeticomusicals novelles : el tropus i seqüencia; més tard, es presentaren també les formes anomenades cantio i el conductus. Aquestes formes crearen una producció riquí~ima de text i de
música arreu de les escoles principals de cada país europeu. Recentment, 'degut als treballs
de H. Spanke i F. Gennrich, sabem que algunes formes musicals profanes a~b text vulgar deis
segles XII-XIII surten directament d'aquelles. Conegué aviat la nostra terra tals produccions
novelles? Va prendre part activa en aquesta qüestió el nostre país? Per poder respondre a
aquestes preguntes hem d'acudir també als codexs conservats que hem apuntat antenorment.
És cosa sabuda que aquesta mena d'obres les trobem en els troparis i en els prosaris medievals.
Com a troparis i alhora prosaris catalans coneguts fins ara, podem citar els codexs dels n. 8 15,
provinent de Vic-Ripoll, del segle XII, el 21, del segle XII, provinent de la catedral de ' <;i)rona;
el 22, de finals del segle xn i comen<;ament del XIII, provinent també de Vic-Ripoll; éf,24,
del segle XII, de provinen<;a potser no catalana; el JI, de comen<; del segle xm, que prové
de Tortosa, el 36, de finals del XIII o comen<; del XIV, que prové del monestir de Scala Dei
(Tarragona), i el d'Osca, del segle xrr, que prové de Sant Joan de la Penya.
Com a codexs fragmentaris, entre altres, citem els n. 8 5, copiat a Ripoll al segle XI; el r6,
dels segles XI-XII, copiat també a Ripoll; el 25, copiat per Arnaldus de Monte, monjo de Ripoll,
l'any II73. a Santiago de Compostela; el 2j, copiat a Barcelona, el segle xm; el 29, copiat
a Sant Cugat del Valles, pel monjo Pere Ferrer, els anys I2I9-I22I; i els fragments 46/2 del
segle XI, 47/6 del XIII, 52/6 del XIII, 52j8 de finals del XII O comen<; del XIII, 53/IJ de l'XI,
53/20 del XII i 54/3 del XIII.
Quant al fet de les seqüencies, cal, també, recordar que llurs melodies no han estat en-
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cara estudiades a bastament enlloc del món.1 Limitant-nos de moment al recull que trobem en els
dos prosaris de Vic que representen el fons de seqüencies usades a Ripoll, trobem el següent:
les seqüencies d'ambdós manuscrits són totes del període antic i del període de transició de la
forma poetico-musical de les seqüencies . Aquests prosers presenten només dues o tres mostres
de seqüencies rimades a l'estil d'Adam de Saint-Victor, pero, de fet, anteriors al reformador de
les seqüencies. El fons del repertori de Ripoll, ens duen a dos centres francesas de producció
de proses del vell estil : són Saint-Pierre de Moissac, i Saint-Martial de Limoges. Clemens
Blume ha demostrat que l'escola de Moissac fou més antiga i la rival de Saint-Martial; perduts,
pero, els troparis més antics de Moissac, s'han servat només dos troparis del segle XI, que
són copia d'altres més vells. Malgrat tot, com a copies que són de les versions originals antigues,
serven una versió literaria més pura que els mateixos servats de Saint-Martial. 2 Si aquesta teoría
de l'iUustre himnoleg alemany es confirma, sera una nova gloria per a la nostra escola de Ripoll,
donat que la versió de moltes seqüencies dels dos troparis esmentats del monestir catala, segueix
la puresa de Moissac. Ultra aquest fet , recordem, també, que en ambdós manuscrits catalans
citats, trobem una serie de seqüencies que foren escrites potser a Ripoll mateix. Encara hem
pogut constatar com aquell repertori de proses vingut en gran majoria de Fran<;a, algunes d'Anglaterra, i altres potser d'Alemanya i d'Ita.Iia, passaren a Ripoll en temps antics; d'allí arribaren
fins a Vic, a Girona i a Osea al segle XII, a Tortosa al XIII, les trobem a Urgell encara en el
XIV, i perduren a Girona fins al xv. En una altra ocasió poguérem demostrar com degut al fet
de la introducció del cant i de la litúrgia romana a Catalunya en epoca ben primerenca, el nostre
país podía presentar mostres de prosaris més riques i més nombrases que la resta de la península. 3
Amb els dies podrem demostrar també fins on va arribar l'intercanvi musical de Catalunya
amb el Migdia de Fran<;a, adhuc en el fet de les melodies del repertori de seqüencies servades
fins avui.
Quan hom vulgui estudiar fins on arriba ellligam musical i literari que tingué Catalunya
en la qüestió de les proses, caldra recordar bé les observacions que apunta Blume en el volum LIII, pag. VII, ss. d'Analecta hymnica. Allí fa veure !'error que havia tingut Dreves en editar el
Prosarium Lemovicense al volum VII de la citada Analecta. Dreves, per centralitzar la producció
de seqüencies al monestir de St. Martial, havia ajuntat els Prosaris de París, B. N. lat. 778,
887, 903, ro87, nrg i II20 als de St. Martial, suposant que tots ells provenien d'aquest monestir. Després d'estudis posteriors, Blume ha pogut demostrar que el codex 778 - del segle XII--prové de Narbona; el 887 i II2o, del segle xr, de St. Martín de Limoges; el 903, del segle X!,
de St. Yrieix; el ro87 del segle XI, de Cluny; el III9, del segle XI, de St. Agustín de Limoges.
Blume suposa que Luxeuil1 _fundat el 590, hauria estat un centre fort de seqüencies, pero s'han
perdut els manuscrits. Fleury-sur-Loire, tan lligat amb Ripoll per una banda, i amb Reichenau
d'Alemanya per altra, conrea"'tarrtbé de valent les seqüencie?. Ajuntem, dones, als centres susdits, els monestirs de St. Martial i de Moissac a Limoges,'"'i tinguem present que ells són els
llocs principals d'on sortirien la majoria de les proses cantad¿s a Catalunya els segles X-XIII.
Malgrat, pero, que els nostres monestirs emmanllevessin la música i el text de moltes seqüencies als monestirs citats de Fran<;a, els nostres monjos varen escriure text novell i música
nova per a moltes de les seqüencies cantades als temples catalans. I en dir aixo, no ens referim solament a les seqüencies escrites pera honorar els sants del nostre país, sinó que alludim
també a aquelles altres propies per a les grans diades dels cicles de Nadal i de Pasqua. N'hi
ha prou a comparar el repertori catala conserva( amb les que arriben de fora.
Per tal d'adduir proves de les afirmacions que acabem de fer quant a la relació del re1.
Cf. Huelgas., 1, 152 següents, on resumíem tot
el que s'havia editat i estudiat quant al fet de la
melodía de les seqülmcie~.

Biblioteca d,e C ataluny'l

2.
A nalecta hymnica, un, pag. VIII.
3· Huelgas, 1, 162 ss.; és, pero, inexplicable la
manca de prosaris deis segles xu i xnr.
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pertori catala de proses amb el repertori dels monestirs de Fran<;a. i quant a la producció autoctona dels nostres poetes-músics dels segles X-XII, i per tal de donar una idea de les seqüencies
practicades a Catalunya, valguin les notes següents, que ajudaran for<;a per tenir una idea concreta
de llur usan<;a als temples medievals de Catalunya. Tot esperant una altra ocasió en que podrem
donar detalls, nous i ben interessants sobre la practica de seqüencies a Catalunya, extraiem d' A nalecta hymnica les anotacions que apuntem. Cal recordar que Blume en editar el volum LIII i
uv de l'obra citada, tingué a ma els dos Troparis de Vic, per mitja de les fotocopies existents a
Solesmes, i el Prosarium de Girona, codex del segle XII, existent a la B. N. de París; quant als
Troparis d'Osca, del segle XII, i del de Tortosa, del XIII, tingué només unes llistes deis íncipits
que Dreves havia fet a corre-cuita en el seu viatge d'estudi del 1890 i següent. Blume no copia
pas totes les seqüencies dels dos manuscrits de Vic, pero les mostres que ofrena són prou preciases
per al cas nostre. En els susdits troparis, com a proses <<aetatis antiquissimae>>, trobades a Catalunya, i editades al volum LIII, anotem:
N. o 17 : <<Christi hodiernae•> entre altres codexs italians i francesas, als dos troparis de
Vic, al de Girona, Osea i Tortosél. N. o 19 : <<Alleluia. Caelica resonanl>>, entre manuscrits
italians, francesas i anglesos, el d'Osca. N. 21 : <<Alleluia, Adest praecelsa», només del tropari de
Girona, del de Vic XXXI, Osea, Toledo 35-10, i Moissac (del segle XI, París, B. N., nouv. acq. lat.
1871). Al volum VII d'Analecta hymnica, n. 0 15 : Dreves l'havia donat de quatre manuscrits de
St. Martial, tres de St. Martín de Limoges, St. Yrieix i St. Agustín de Limoges, respectivament,
i un de Narbona; la versió catalana és molt més pura que la de St. Martial. N. 0 zz : <<Haec
dies est sancta>>, la transcriu només de St. Martial, Moissac, Narbona. Girona, Osea i H.ipoll. Ni'imero 24 : <<Nato canunt omnia>> (Anal. hym. VII, n. 0 31), la dóna de co<;lexs francesas, italians.
anglesos, alemanys i del tropari d'Osca i de Toledo, 35-10. N. o z8 : <<Epipjr,aniam Domino canamus
gloriosam», entre altres fonts franceses, angleses, belgues i italian es, cita el XXXI de Vic, el de
Girona, Osea i Toledo 35-10. N. o 35, <<Fulgens praeclara>> el transcriu entre altres codexs, .rurls
dos troparis de Vic, Osea, Toledo, Moissac i altres. N. 37 : <<Alleluia, die nobis>>, entre altres,
del tropari de Girona del segle XII. N. o 38 : <<Clara gaudia, festa paschalia>>, de manuscrits francesas, italians i catalans. El mateix passa amb els n. 8 39, 55, 64. 66 (Anal. hym. VII, n.o 72),
70, 73, 75, 76, 77· En aquest n.o 77 encabeix el <<Cantantibus hodie cunc(is>> (Anal. hym. VII,
n. 0 85) i anota que la tal seqüencia que al vol. VII s'havia transcrit només ,del tropari de Narbona del segle xrr (París, B. N., lat. 778) de segur que no és composta a Fran<;a. Acaba amb
els següents mots que cal retenir : <<Auch der Stil, der nicht ganz zur franzosischen Art jener
Zeit passt, legt die Vermutung nahe, dass diese Sequenz in Catalonien entstand und zum benachbarten Languedoc vordrang.>>
Podríem anar seguint aquest volum un d'Analecta hymnica, en el qual hem trobat encara
altres 29 proses que surten en manuscrits catalans i conegudes per altres d'estrangers. Citem
només, tot passant, el n.o r66, editat primer a Anal. hym. VII, n.o 144, <<Hodierna Dies ve~eranda
adest•> que es troba només a St. Martial, Narbona, Benavento a Italia, i als dos troparis aé'\Vic,
al de Giro na, Osea i Tortosa. N. o 145 : <<Concrepat symbolica>>, dedicada a sant Feliu de Girona.
la copia només dels tropari de Vic CXI, del de Girona del segle XII, i del de Narbona també
d'aquest segle; Anal. hym., VII, n. 133. la donava només del codex de Narbona; en trobar-la
Blume al tropari de Vic i Girona, la dóna ja com d'origen ca tala. Blume, en parlar del n.o 145.
anota que la del n. 0 171, <<Alleluia. Personet nostra iucunda voce euphonia>>, fou composta a Catalunya pel mateix poeta. Aquesta prosa del n. 171 es troba només al Tropari n.o XXXI
de Vic. Sobre el text d'aquesta i de la suara citada al n.o 145, afegeix els següents mots : <<Die
letztgenannte Sequenz "Concrepet symbolica" stammt sichtlich vom gleichen wortreichen, in überschwenglichen, bombastichen Ausdrücken sich gefallenden spanischen Dichter; dort und hier viele
Graecismen•>.

De tot aixo que acabem d'apuntar es dedueix, dones, que la majoria de proses deis citats
Troparis de Vic, Girona i Osea pertanyen al període de la seqüencia <<classica>>, o sigui de la seqüencia primitiva, <<primera epoca•>, com les anomena Blume. Hom no pot assenyalar pas una
data exacta de quan comencen i quan acaben les tals proses; sois grosso modo es pot afirmar
que elles van des de Notker (Balbulus) (t 912) de St. Gall, fins a mitjans del segle xr. Al volum LIV d'Analecta hymnica, Blume encabeix les proses de <<transiciÓ>) i les de la (<Segona epoca>>.
Les proses de <<transició>>, segons Blume, van des de la segona meitat del segle XI fins a mitjans del XII; les de la <<segona epoca>> són escrites pel mateix Adam de St. Víctor (t II92) o bé
compostes seguint el seu estil.
En aquest volum trobem també mostres preciases que en altre temps foren practicades a
Catalunya; entre d'altres, citem : N. o I : <<Caeleste organum hodie>>, que surt en mannscrits de
Fran¡;:a, d'Italia, d'Anglaterra i als Troparis d'Osca, de Toledo 35-ro i Tortosa. N. z : <<Laetabundus exsultet fidelis chorus>>, nada a Fran<;a i escampada arreu a finals del segle XI, entre els
codexs de diferents procedencies, es troba al Tropari de Vi e XXXI, el de Girona i Osea. N. o 3:
<<Gaudete, VOS fideles>>, entre altres. a St. Martial, Narbona, al codex de Londres, Br. Mus. Calig.
A XIV, i al de Vic, xxxr. N. o 7 : Victimae paschali, laudes>>, entre molts d'altres, als dos troparis de Vic, a Toledo 35-10 i altres (Cf. Huelgas, I, 192). N. 17 : <<5ancti spiritus assit nobis
gratia. Quo fecundata>>, a Tortosa com a manuscrit més vell; és per aixo que Blume creu que fou
nada a Catalunya i que d'ací passa a Fran<;a, bo i restant després en ambdós pa1sos. N. o 66:
<<Congaudentes exsultemus vocali concordia>>, dedicada a sant Nicolau, és una de les més internac~onals d'aquell temps; es troba també als dos troparis de Vic, al de Girona, Osea, Tortosa i
altres que podríem citar dels nostres codexs.
Ultra les mostres apuntades, en entrar al període de les seqüencies <<rhythmicae>> i <<rigmatae>>,
podríem encara adduir-ne un bell rengle, per provar com l'estil d'Adam de St. Víctor fou conegut
de bona hora a Catalunya; citem, entre d'altres, els n. 96, <<Potestate, non natura Fit creator creatura>>; el IZO, <<Laudes crucis attollamus>> del citat Adam; el 143, <<Mane prima sabbati>>; el 149,
<<Zyma vetus expurgettm>, també d'Adam; el 153, <<Veni, sancte Spiritus•> del Papa Innoscent III
(com a manuscrit catala només al tropari de Tortosa del xm); el 161; el 164, <<Vox clarescat,
mens purgetur>>, només en manuscrits anglesos i en el de Ripoll, avui a París, B. N., lat. 5132,
com a més vells; el n.o 191, etc., etc.
En la mateixa col-lecció d'Analecta hymnica, vol. XXXIV, trobem encara mostres de seqüencies que tenen un interes especial per a nosaltres; citem, entre d'altres que hem trobat allí coma
copiades només de manuscrits catalans, el n.o zz, <<Pater qui commoda>>, només de Vic, codex cxi;
el 88, <<Ecce offerebat, Par·wlum>>, també només del citat manuscrit de Vic, el 312, <<Principem
Apostolorunm, només del susdit de Vic i del tropari d'Osca; el n.o 314, <<Gaudet chorus electorum>>, només de Vic, CXI, i de tortosa, i el 322, <<Chorus ~ste tibi, Christe>>, dedicada a sant Ramon, trobada només a Lleida, Catedral, Roda II, que és~ el Psalterium de Roda. En el volum VIII publicat per Dreves s'editen sis seqüencies trobades 'només al Breviari de Girona, manuscrit del segle XV, servat avui a París, B. N., lat. 1309.
De tot aixo que acabem d'exposar, resulta que fins ara no hem trobat a Catalunya cap
mostra de la seqüencia <<arcaica>> seguint el mot de J. Handschin 1 adoptat també per H. Spanke;
aquestes seqüencies de <<cursus-doble>> (aixo és, amb repetició estrüfica de tota la seqüencia : AA
BB CC DD ... + AA BB CC DD ... ) anteriors a Notker, de les quals Handschin, refent els treballs
de P. von Winterfeld, qui n'havia trobat algunes poques, en pot citar una altra; Handschin, encara pot presentar-la amb música, la qua! cosa dóna molt més preu a la seva troballa. Spanke
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n'ha pogut trobar encara altres dues.l Resulta, dones, que si prescindim del tractat teoric de la
Musica enchiriadis de Ripoll que duu la Rex celi domina ja coneguda, de moment no podem citar-ne
d'altra. En canvi, Catalunya va practicar les seqüencies <<classiques>>, almenys des del segle x;
·ho demostra !'existencia de Troparis a Catalunya ja en aquella data. Catalunya va practicar
també les seqüencies de transició i de l'estil d'Adam de St. Victor fins al 1570, que amb la reforma del missal, Roma en deixa només cinc exemples com a record de la practica medieval.
QuAN ES CANTAVEN. - Villanueva (Viage, I, 133) anota que les proses a Valencia van
practicar-se almenys fins al 1533; allí es cantaven també després del capítol de segones vespres
precedides regularment de l'Alleluia cantat a la missa del dia. 2 Cal remarcar bé que el tropari
del segle XIII de Vic, XXXI, anota sovint les seqüencies com pera ésser cantades <<ad V esperas>>.
El Líber Consuetudinum de Sant Cugat anota detalls preciosos sobre el fet del cant de les
proses a aqucll monestir; el fet que el monjo Pere Ferrer apunti sempre els primers mots de les
proses que ells cantaven a Sant Cugat, té molta d'importancia. Pel que hem pogut llegir de la
tal Consueta, resulta que al citat monestir no cantaven proses en les dominiques d'Advent; en
cantaven, pero, a la missa per les festes de sant Andreu, de sant Nicolau i per la festa <<Beate
Marie>>; en canvi, no n'assenyala cap per les festes de santa Eulalia de Merida, santa Leocadia,
sant Pau de Narbona, sant Tomas i santa Llúcia, que són les festes principals que s'escauen
durant l'Advent. Per la festa de Nadal assenyala la prosa Caeleste organum per a la missa de
la nit, el Christi hodierna per a la segona missa, i Haec dies offerenda per a la missa major.
En diades assenyalades, la citada consueta apunta una prosa, diferent de la de la missa, adhuc
per a les vespres; el lloc que la situa, és després del capítol, talment com si ella suplís el cant
de l'himne com passa el dia de la Pasqua. Sobre aixo cal recordar que ,el breviari d'Urgell del
1487 pera les dues vespres de Nadal, apunta que deu cantar-se la prosa.' Laetabundus c9m ja ho
anota la consueta de Vic del segle XIII, i afegeix : <<Dum dicitur prosa, non dicatur versus neque
hymnus>>. El dia que ens vagui prendrem bona nota de totes les seqüencies que la citada Consw.e.ia
apunta; la llista del repertori que el monjo Ferrer assenyala seria preciosa per a saber quines
d'elles ens són avui conegudes i quines d'elles es presenten nornés a Sant Cugat. Potser sí que
una llista així podría orientar-nos en el fet de la producció de seqüencies al citat rnonestir, principalment per obra del susdit Ferrer.
,,
Ultra la nota que hern copiat a la pagina 44 del present estudi sobre ·la manera de cantar les proses a Sant Cugat, al f. I I del citat Liber Consuetudinum, trobérn el següent : <<De
ordine sedendi in claustro post capitulurn in diebus dominicis vel festivis>>. El monjo Ferrer,
com a costum memorial del seu monestir, mana que durant l'estona que va entre la reunió del
capítol i · la missa major, els monjos esperin asseguts en aquell claustre, cada u amb llur
llibre. Per al cas nostre interessen els següents mots : <<Si autem fuerit talis dominica vel talis
dies festus qui habeat antífonas processionales vel prosas, possunt eas cantare modulata et mediana voce>>. A continuació encara afegeix altres frases que interessen per al fet del car.t deis
nens en general : <<Postquam fratres exierint de capitulo, magistri de scola teneant capíi:'h~um
cum infantibus in dextera>>.

MOSTRES DE SEQÜENCIES CATALANES. - Seria una cosa relativ;:;ment facil el don;:.r ací
la llista de totes les seqüencies servades amb música als manuscrits cataJans. És aquest
un estudi que tenim ja fet des de dies i que ens proposem donar-lo ben detallat en una
altra ocasió. Ací volem remarcar només el fet, que moltes de les seqüencies servades als
manuscrits catalans es presenten encap<;alades amb diferents títols en altres manuscrits estrangers. Aquests títols : <<Planctus cigni>> o simplement <<De cignm>, <<Fuella turbata>>, <<Amoena>>,
<<Üccidentana>>, etc., etc., que tant sovintegen als manuscrits alemanys, francesas i anglesos, no
tenien altra significació que el donar guiatge al cantor en la tria de la melodía que hom devia
cantar amb el text de la prosa corresponent. Es el mateix que trobem en els drames i misteris
litúrgics medievals, on la melodía del cant dels diferents personatges es recordava simplement
anunciant els primers mots del text tradicional damunt del qual es cantava la melodía corresponent, melodía que el. poeta emprava després coma patró de les diferents parts del drama. S'explica que en els prosaris catalans i aragonesas no es trobin aquests títols, pel fet que malgrat que
moltes de les seqüencies siguin encara de !'epoca antiga, en els nostres manuscrits arriben ja anotades amb notació ben diastematica i adient pera poder ésser llegida com cal. Hom no necessitava, dones, que Ji recordessin els primers mots del text cantat primerament ambla melodía que més
tard servia com a contrafactum d'altre text més jove. Sovint s'apuntaven noms d'instruments:
<<Cithara>>, <<Lyra>>, <<Tuba>>, etc., com a títols de les melodies a emprar en el cant de les proses.l
Més amunt, a la pag. 75 i ss., hem reprodult ja dues seqüencies de l'epoca classica que hom
dóna com a escrites a Catalunya. Podríem encara citar-ne d'altres de !'epoca antiga deis segles x
i XI i d'altres contemporanies d'Adam de Sant Victor o almenys compostes seguint el seu estil.
La mateixa Christi hodiernae que cita la Consueta de Sant Cugat i editada a Anal. hymnica,
LIII, n.o 17, i conservada amb música al tropari de Vic XXXI, f. 32, fou composta a Catalunya.
· La seqüencia Alleluia. Personet nostra iocunda dedicada a sant Joan B. és una altra de
les proses conegudes només pel tropari de Vic XXXI, f. 39; com anotavem suara, aqufsta obra fou
també composta al nostre país. Blume va editar aquest text a A nalecta hymnica, LIII, n.o 171 ;
la versió que ell dóna resta tan estrafeta, que fins hem dubtat que fos el mateix Blume qui l'hagués copiat de les fotocopies que del codex vigata guarden els monjos de Solesmes. No és possible
que ell, que estava tan versat a llegir textos litúrgics, i que generalment els transcrivia amb tanta
de fidelitat, es pugui presentar ací amb una lectura tan deficient. I per tal que hom pugui
evitar la sospita de si la nostra lectura és la bona, a continuació ofrenem dos facsímils del ma-·
nuscrit vigata que reprodueixen !'original de les estrofes 12 fins al final. El lector que compari
amb la versió d'Analecta hymnica. Blume pregunta si la seqüencia acabaría al comen<;ament de
!'estrofa 18. Cal només .¡nirar el custos final de la fig. 68 per convencer-se que la pe<;a continuava al foli següent, que a,vui es presenta tallat. Cal encara fixar-se bé que el tropari de Vic,
codex XXXI, malgrat ésser 2'úpici ja del segle XIII, duu sempre versions ben autentiques quant al
text i quant a la música; aixo vol dir que els monjos de Ripoll t.indrien codexs antics ben fidels.
Aquesta seqüencia, com les dues que hem donat a la ' pag. 75 i ss., les hem deixat simplement amb ritme gregoria. Per tractar-se ja de seqüencies de !a segona epoca, amb rima ben
definida, deixem les dues de la pag. 227 ss. ja amb ritme :binari. Ultra aixo que escrivírem a Huelgas, I, 171 ss., sobre l'execució de les seqüencies, ens plau de reproduir una mostra de
com s'executava a Mallorca la seqüencia Laetabundus de Nada! (Anal. hymnica, uv, n. 0 2), nada
a Fran<;a a finals del segle XI i escampada aviat arreu d'Europa i també al nostre país. Aquesta
reproclucció (fig. 6g) prové d'un Hymnarium deis segles XIV-XV servat, sense signatura, a l'Arxiu Capitular de Palma de Mallorca.
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I.
Vegeu SPANKE, <•Rythmen- und Sequenzenstudienn, als Studi Medievali del 1932, 286 ss. També
••Aus der Vorgeschichte und Frühgeschichte der Sequenzn a la Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur, LXXI (1934). Heft I i 2. Sobre el
fet de les seqüimcies llatines no litúrgiques, cf. SPANKE a l' Speculum, julio! del 1932.
Cal llegir F. GENNRICH, Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes (Halle, 1932), 141 ss.,
on no admet que la seqüencra amb doble cursus sigui
anterior a la seqüencia •clitssica»; Gennrich afirma

que !'única prova positiva que tenim sobre la practica de la seqüencia amb doble cursus és que ella
fou practicada a St. Amand (Valenciennes), a finals
del segle rx. A continuació Gennrich transcriu la coneguda seqüimcia amb doble cursus Planctus ante
nescia (CHEVALIER, 14950), de Gottfried de Breteuil,
subprior de S t. Víctor (t II96).
2. J. ·B. FERRERES, Historia del Misal Romano
(Barcelona, I9"29). cxxxr ss., en descriure els missals
de Valencia, parla sovint d'aquelles proses servades
sense música.

I ·
Cal llegir el preciós estudi que Hans SPANKE
ha dedicat a la qüestió deis tltols melodics de les se-

22!

qiiimcies medievals en la Zeitschrift fiir deutsches A/tertum citada suara.
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Fig. 67. - Vic, Catedral, Codex xxx1
Troparium-Prosarium, segle XIII, f. 4o.

Fig. 68. - Vic. Catedral, Codex xxxi ,
Trop anum-Prosarium, segle XII!, f. 4o v.
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A continuació donem dues melodies de seqüencies que transcrivim del codex n.o I de
l'Orfeó Ca tala (és el n. 0 36 del nostre inventari). La següent és fins ara inedita quant al text
i quant a la música; és a dues veus; la melodía original va a la veu inferior.
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El text de la segona és conegut ja per Chevalier, IIJ62, i perla Revue d~t Chant Grégo1·ien,
(1895), 103, on es transcüu, amb ritme gregoria, la versió a una veu d'un codex del segle XIII, provinent de la Col-legiata de Caen, avui servat a París, Arsenal '279·
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Les Verbeta i els Tropus

LA PRÁCTICA DE LES VERBETA. - Ben lligades amb la practica de les sequencies, es
presenten la qüestió de les preces i la de les verbeta. Hom coneix bé com el fet de les preces
de la litúrgia visigotica no han estat estudiades a bastament;l és probable que un estudi complet
sobre aquesta materia, degut a la ploma autoritzada de Hans Spanke, el puguem oferir amb
els dies en ]a serie de publicacions de la BIBLIOTECA DE CATALUNYA. Després dels estudis de
W. Meyer, ningú no s'ha preocupat dt- continuar la recerca sobre aquesta qüestió tan 'i nteressant.
Seria un treball bonic l' editar d'una vegada totes les mostres de preces servades fins al present,
i alhora fer-ne un estudi de conjunt. El fet de les verbeta és una altra qüestió de maxim interes
per a esclarir fins on sigui possible en que consistía el cant popular religiós als temples del
nostre país durant els segles XI-XV. Les verbeta són uns tropus a manera de proses curtes cantats
després del sise nocturn de matines en les diades principals; algunes vegades, ultra aquestes,
se n'afegien d'altres després del darrer nocturn de matines. La música d'aquestes peces es presenta generalment ben sil.Jabica; llur línea melodica palesa bé com tals composicions escaurien
per ésser alternades amb el poble. Unes vegades es presenten verbeta amb les estrofes totes cantades amb la mateixa melodía, i un vocalís neumatic talment com un refrany al final de cada
estrofa; aquest vocalís, conegut com a pneuma en les consuetes catalanes, no és altra cosa que
la repetició exacta de les notes damunt la darrera vocal de l'últim mot de !'estrofa. Altres
vegades, les verbeta es presenten amb melodía diferent per - a cada dues estrofes; en aquests
casos, les verbeta, dones, tenen el caire de petites seqüencies. Aquesta forma pot encara variar-se introduint un curt refrany per al poble a cada dues estrofes.
Més enlla donem exemples de verbeta que apareixen en un manuscrit gironí del segle XI,
i es conserven quasi identiques en altres cantorals gironins dels segles XIV-XV. És un fet
que s'haura de tenir molt en compte. T2mbé, en els manuscrits de Lleida, Catedral, n. o g,
i COdex n. 12, Breviarium Illerdense del 1451, per exemple, trobem verbeta sense música.
llltra, dones, el fet musical, les verbeta tenen encara altre interes litúrgic i literari. É~, per
aixo que Blume, Analecta hymnica, XLIX, 214, tracta incidentalment de les verbeta que classifica com a <<Antiphonal-Tropen>>. Encara no esta ben aclarit si el cant dels villancicos que
al segle XVI hom troba escampats arreu de la península com a can¡yons polifoniques encabudes entre els responsorj;; de matines per les festes nadalenques es va introduir entre nosaltres per a substituir el cant
esmentat de les verbeta. Els villancicos aue hom cantava
\,
després de diferents responsoris' de matines perduraren fins al segle XVIII arreu de la península. En aquest segle, els villancicos escrits ja per a "Qrquestra, solos i cors, s'adeien a
les cantates dels alemanys.
Es Higa també amb el cant de les verbeta de matines, el fet que a Mallorca, durant
el segle XIV, després del responsori IX, es cantés el Planctus Sanctae Mariae Virginis amb
lletra vulgar : <<Augats, seyós, qui credets Deu lo payre>> amb la represa <<Üy, bels fils cars!
Molt m'és lo jorn dolorós e amars!>> 2 coneguda ja des del segle XIII.
0

-

m en,
1.
Huelgas, 1, 12 ss. Ultra aixo quP allí apunta ve m, cal llegir tarn bé ]' a rticlc «Die Preces der rnozarabischen Literatun>, que el rnateix W. MEYER publicava a les A bhandlungen de Gottingen del 1914.
2.
Vcgeu VILLANUEVA, XXII, 193 · - } . MASSÓ ToRRENTS, Repertori de l'antiga Literatura Catalana , 257,

cit¡t les tres versicns conegudes d'aquest text dissortadament conservat sense música. Aquest Planctus en
cata!a, me!odicament no tindria res a veure amb la
tonada de la seqü enc ia de dobl e cursus del Planctus
1\1ariae Virginis, que comen<;:a «Planctus ante nescia .. »,
de la qua! hem parlat a la pag. 220, nota 1.
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Villanueva remarca encara el fet, que a la catedral de Tarragona es feien els Entremesas de santa Tecla ja al segle xv durant les matines de Nadal; ell dubta si els villancicos
de les matines de Nada! haurien pogut substituir també el cant de la Sibil-la.!
La practica de les verbeta seria tan escampada perles terres de Catalunya, Aragó i Mallorca,
que les trobem en quantitat grossa als codexs gironins del segle XI, als del segle XII d'Osca i als de
Barcelona, Vic, Lleida, Montblanc i Mallorca dels segles xm i XIV. Per manca de temps, no hem
pogut encara comparar les melodies de les verbeta en els diferents codexs catalans; menys encara,
les hem pogut estudiar comparant-les amb alguns codexs del Sud de Fran~a; pero sí poguérem
comparar, fa dies, les melodies conservades en alguns dels codexs de Girona i de Mallorca. Amb
aquesta comparació podem avui assegurar que les verbeta emprades per una mateixa festa duen
sovint el mateix text i una mateixa melodía en diferents centres catalans. Podem també testimoniar com llurs melodies es presten bellament per a ésser alternades amb el cant del poble.
Pe! que hem apuntat, les verbeta es lliguen amb els tropus de l'Ofici. De moment coneixem poques antífones de l'Ofici que arribin amb tropus entre nosaltres; en canvi, de responsoris tropats i de Benedicamus Domino amb tropus, en coneixem un bell rengle, que són guardats
en els manuscrits catalans. Els tropus dels tals responsoris de Matines, al segle XI, sovin t són
titulats a casa nostra encara amb el nom de <<Prosa» en uns manuscrits, mentre que altres del
mateix temps ja els titulen <<Verbeta>>; aviat, pero, s'usa únicament el mot <<Verbeta>>, i classificats
així, arriben fins al segle XVI arreu de Catalunya. En breviaris del segle xv arriben <<Verbeta>>
sense la música, i segons pot desprendre's dels manuscrits destinats per a l'ús privat, sembla
deduir-se que sovint els tals tropus de responsori serien adhuc resats simplement.
El pare Villanueva parla sovint de les verbeta que trobava arreu de Catalunya, Mallorca
i Val!:mcia. Quant als exemples que va copiar a Valencia - servats avui a !'Academia de la
Historia de Madrid <<Colección Villanueva>>, 64 ( = 12-19-4). Villanueva 'els pren també com a
proses. En parlar de la usan~a de les proses a les segnnP<: vespres (Viage, I, 133), afeg~
<<Hasta en maytines despues del IX ~· las trae el breviario de 1464, llamándolas, como ya dixe,
verbeta. Alguna otra vez echo de ver que esta especie de prosas se inxieren en el IX. ~· formando parte de él. Aunque es obra prolixa, me he resuelto a copiarlas todas, por si mas adelante
se ofreciere publicar alguna colección de estos metros, que aunque informe§ y de mal gusto
por lo comun, sirven para la historia de la liturgia, y aun para rectificar ciertos' hechos en las vidas de los Santos>>. En el seu Viage, XXII, 186, parla de com es cantaven les verbeta a Mallorca.
Les consuetes de les catedrals catalanes aporten detalls preciosos que es relacionen amb
el cant de les tals verbeta; val la pena d)apnntar les següents rúbriques com a exemple : Copiem
deis manuscrits citats del pare Villanueva, de la consueta de Palma de Mallorca del segle XIV en
descriure la rúbrica de les matines de Nada! : «lnvitatorium canitur a XII cum cereis accensis, et
genibus flexis : Christus natus est. In 2a lectione cantetur in truna a duobus bonis cantoribus y. Vox
dicentis. et unus ipsorum dicat verba praedicta. Alter respondeat : Clama. Et primus dicat• ~1tid
clamaba? et alter respondeat : Omnis caro fenum. Et ambo in simul finiant : et omnis gloria éfU:s.
His finitis, dicatur residuum lectionis. vr. ~· Verbum caro dicant duo Pbri. et alii duo quantum
illi incipiant illos yy. Olim prophetae. et primi qui ~· incaeperunt, dicant tantum de neumate,
quantum illi dixerunt de littera, et ita fiat ordinate et alternatim quousque illi qui ~· inceperunt dicant y. Tanquam sponsus. Quo finito chorus dicat presam : et vidimus. Qua finita, illi duo
presbiteri qui non inceperunt ~· dicant Gloria, laus. Et illi qui inceperunt ~. dicant tantum de
neuma, quantum illi dixerint de littera. Et ita fiat quousque primi dicant Gloria Patri. Quo finito,
praecentores reiterent ~· Verbum caro . et dicatur Verbeta Sollemnis et laeta a vr. vel VIII. Pbris.
IX. ~· iteratur, et postea Verbeta. Dum D. Episcopus dicet IX. lect. sex Pbri. ascendant

trunam, et duo incipiant alta voce ] udicii signum. et eh o rus respondeat ] udicii signum. Et praedicti scx Pbri. bini et bini dicant omnes alios yy. et in fine cuinslibet y. chorus respondeat
]udicii signum. et finitis omnibus yy. Episcopus finiat lectionem. Post IX. ~· Evangelium Líber
r;cnerationis; deinde Te Deum.>>
El mateix Villanueva, després d'anotar que la consueta vella de Barcelona, a la lli~ó sego- .
na de matines de Nada! es cantava el fragment dialog;;.t com hem anotat de Mallorca, copia el següent de la consueta del segle XIII de la catedral de Vic, que apunta les rúbriques de les matines
de Nada! : <<Post Evang. Líber, dicatur Te Deum. Eo finito dicat sacerdos Benedictus qui
venit etc. Tune vero sit paratus Episcopus vel sacerdos et cum processione eant ad Ecclesiam
B. Mariae cum Antiphona O Beata infantia. Et clicatur ibi missa. Et in redeundo dicant Gloria
in altissinzis Deo cum y. et Verbetis. Cum fuerint in coro, Episcopus ve! sacerdos, pulsato clasico,
dicat Deus in adfutorium et dicantur Laudes ...
Post processionem, ante missam majorem, Episcopus vadat ad capellam B. Mariae Magdalenae, et antequam cantores officiarii incipiant in coro, Diaconus veniat ad altare B. Petri
cum virga pastorali, et ipse stans ad cornu altaris, versus sacristiam, cantet tropum Quem quaeritis. Et duo officiarii stantes ante altare ~· Salvatorem Christum. Dominum cum alío y. Infantem.
Et postea dicat Diaconus alium y. Adest hic parvulus, et elevet aliquantulum pallium altaris.
Quo dicto, ipsi duo officiarii stantes ínter pavimentum altaris et rexas, redeuntes ad letrile, dican1
alium y. Allelufa, allelufa. Iam vere scimus. Quo dicto, cum aliis officiariis, sumissa voce, dicant
Puer natus est nobis. Et Episcopus celebret Missam more solito. Qua celebrata honorifice et comunicato populo, unusquisque revertatur ad propria.>>
El Liber Consuetudinum de Sant Cugat no assenyala mai cap verbeta per a les matines
deis diumenges d' Advent. Pe! que hem vist en aquesta i al tres consuetes, el cant de les verbeta s'adiu amb els de la seqüencia; generalment, quan el dia que les consuetes assenyalen verbeta a matines, apunten també una prosa pera després del cant de l'Alleluia a la missa. Malgrat
la varietat de verbeta que trobem arreu de Catalunya i Aragó, la majoria d'elles perduren en
els nostres manuscrits des del segle XI fins al xv amb la mateixa tonada. Pel fet de llur
cant sil-Iabic, es prestarien encara millor que les seqüencies a ésser cantades adhuc per la gent poc
vrrsada en la música. És molt curiós que els manuscrits del segle XI com els del XII, XIII, XIV
i xv les copün així : després de cada dos versos o cada dues estrofes ells repeteixen les mateixes notes de la me!odia aplicarles a la darrera vocal del mot final del vers. Per a assenyalar
aquesta repetició les consuetes diuen simplement <<repetitur pneuma>>; de manera que allo que
era cant siHabic en cantar-se amb text, esdevenia cant neumatic en cantar-se siHabejant només
la vocal respectiva final del1 yers. Era un procés a la inversa del jubilus de l'alleluia de la missa,
que en cantar-se un dia amb. text, de cant neumatic se'n féu un cant siHabic. Aquest repetir
el neuma només damunt d'un'a vocal a manera de refrany es prestava molt que les melodies de
les verbeta esdevingnessin populars; fent-ho així, per prendre>!hi part, hom no necessitava tenir
la copia ni de la música ni del text: n'hi havia prou a escoltar bé els solistes d'ambós cors i
repetir la línia mclodica damunt una vocal assenyalada. 1 Encara que sigui un cas molt diferent,
potser aixo podría aclarir-nos de mica en mica el fet de les lletres vocals anotades sovint en
els cants medie vals al mot final de les estrofes o de les melodies. 2
La consueta de Sant Cugat alguna vegada titula el tropns de l'Offertorium amb el nom
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96.

I.
H. SPANKE esmenta el fet del tropari de Nevers,
escrit vers el 1050, en el qua! moltes proses s'anoten
copiant sovint el neuma sense text després de cada
mig verside . Cf. el seu estudi esmentat, publicat a
la Zeitschrift für deutsches Altertum del 1934, p. 15 ss.,
del tiratge a part.
2.
Hom no ha aclarit encara el significat just
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de les lletres EUOUAE, AEUIA, A 01, etc., que
surten al final de moltes poesies medievals. El
EUOUAE, abreviació del Seculorum. Amen tan practicat a la litúrgia llatina encara avui per assenyalar
la cadencia salmodica que escau a !'antífona respectiva, generalment no duu pas dificultat; sovint servía simplement per a . assenyalar el modus gregaria
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de verbeta; alXJ, per exemple, al f. 97 v., per al dia de Pasqua, escriu : <<Üfferenda cum Verbeta
X pristo comidante. T erra tremuib>.
En parlar dels drames litúrgics, donem altres detalls que copiem de diferents consuetes; hom trobara com la practica de les verbeta era general a Catalunya.
EXEMPLES. - Fins ara hem vist publicats pocs exemples musicals de la tonada de
les verbeta. 1 Dom Sablayrolles (Sammelbande citats, 405 ss.), parlava de les verbeta del
codex de Sant Feliu de Girona que hem descrit al ll. 7. i transcrivia la verbeta Inviolata mater de la festa de la Purificació. Per tal que el lector se'n faci carrec de com era
aquella música, a continuació en donem algunes. Els exemples que segueixen els transcrivim de l'Antiphonarium gironí del segle XI, que hem descrit al n. 12 del nostre inventari.
És ben significatiu que el text i la melodía de les verbeta de Girona, els trobem identics al
M. 66z i 706 de la Biblioteca de Catalunya ja de finals del segle XIV.
Primerament donem la verbeta Hodie resurrexit Dominus de la Feria n post Pascha,
que trobem al f. 9 de 1' Antiphonarium de Giro na que he m citat al n.o 12. Es troba també
al M. 66z, f. 52 v., i M. 706, f. 54 v., de la Biblioteca de Catalunya; és per mitja de la
versió d'aquests darrers manuscrits que podem interpretar més o menys aproximadament la
de Girona. Aquesta verbeta va precedida del R,7. Et valde mane i seguida del Orto iam sale
com a la següent. Diem de passada, que la Consueta de Sant Cugat esmentada anuncia
aquesta verbeta per a la diada de Pasqua.

Segueix la verbeta Christus hodie del dia de Pasqua que transcrivim del citat Antiphonarium gironí, f. 9, per mitja de la versió més moderna que trobem al M. 662, f. 53 v. -54
de la Biblioteca de Catalunya. Com hom pot veure, la tonada aql!lesta és fonamentalment
la mateixa de 1' I nviolata editada per Sablayrolles i que tan recorda la melodía de la coneguda prosa I nvivlata, integra et casta.
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Reimar v . Zweter und A lexander als Denkmiiler der
Tonkunst in Oslerreich, xx . jahrgang . (Wien, 1913).
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diferents explicacions que hom ha volgut donar-Ji.
M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de la poesía castellana, I, 250, assenyala com a pneuma el vocalís Eoy
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Com a tercer exemple, donem el In eadem quippe carnis effigie de la festa de !'Aseen ·
sió. El transcrivim del citat Antiphonarium gironí, f. 8 v., que interpretem valent-nos de ia
versió que duen el Processionarium de Vic, cxxrv, del s. xm, f. 87 s.: e~ M. 66z,_ f. _65, i M.
J06, f. 65 v., de la Biblioteca de Cataluny::J. A~uest darrer manu.scnt_ 1 el d~ V1c ]~ no rcpeteixen el vocalís. Aquesta verbeta que anunc1a com a Prosa 1 Anüphonanum ntat dt-1
srgle XI, la trohcm anunciada com a verbeta tatnbé a la Consueta de Sant Cugat. 1
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Rolanlied", a la Zeitschrift für franzos ische Sprdthe
uttd Literatur XLVI!l (1926). Fr. GENNRICH, Zur Ursprungsfra.ge des Minnesangs, a la Deutsche Vierteljahrschri/1 für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, vn (Halle, 1929). W. STOROST, Geschichte der
altfranzosischen und altprovenzalischen Romanzenstrophe
(Halle, 1930), 39 ss. H. SPANKE, en la crítica que féu
d'aqucsta darrera obra als Studi M edievali del 193 I,
187, ss. Gcnnrich n'havia parlat al seu De1· musikalische Vortrag der altfranzosischen Chansons de Geste
(Halle a . S., 1923), 28 ss., i al Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen.Liedes (Halle, 1932). 42 s.
P . VERR1ER, Le vers franvais, 1, 272, nota :;z.
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Per tal que el lector pugui tenir una idea més exacta del cant de les verbeta, en la
página 236 hem reprodui't una mostra de 1' Antiphonarium servat avui a la CoHegiata de Sant
Feliu de Girona i que hem descrit al n. 0 7 de la llista de manuscrits. De l'altre antifonari
gironí del segle xr que hem descrit al n.o 12, n'hem donat allí una reproducció on hom pot
veure diferents verbeta; no será sobrera aquesta altra que també donem a la pág. 237, la
qual conté tres ver beta, dues de les quals H odie resurrexit i Christus hodie he m transcrit suara.
La del cüdex de Sant Feliu de Girona (fig. 70), conté. dues ver beta per al dia de la
Pentecosta; la primera, Alme rex, la trobem també al M. 706, f. 68 v., de la Biblioteca de
Catalunya. La segona, Lumen de lumine, es troba també al M. 662, f. 69 v., i al M 706,
f. 68 de la mateixa Biblioteca, i a Vic, cxxrv, f. 94· La versió següent és del M. 662, que
dóna, si fa no fa, una melodía igual a la del segle XI que hem reprodult de Girona i a la
de Vic.
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A mesura que passarien els dies, les verbeta anirien perdent el sen tipisme tradicional;
hom n'anava suprimint de mica en mica el vocalís del pneuma, i elles esdevenien així com a
petites proses. Valgui, com a exemple, la verbeta que un Matutinarium-Responsoriale, de la
segona meitat del segle XIV, servat a la Biblioteca Provincial de Mallorca, ofrena al f. 74-74 v.,
per la diada del Corpus; és la mateixa que trobem al M. 706, f. 73 v., de la Biblioteca de Catalunya. Es tracta de la verbeta que va a continuació del 1)7. Unus panis et unum corpus.
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Si per una festa donada arriben diferents verbeta, elles duen, si fa no fa, la mateixa
melodía; el que canvia és el text En canvi, les verbeta canvien de text i de melodía seguint les festivitats litúrgiques de l'any eclesiástic. Quant al text de les tals ver beta, no cal
dir que sovint ell és de producció autoctona. A continuació transcrivim una de les verbeta
que els codexs gironins ofrenen per la festivitat de sant Feliu, Patró de l'Església gironina.
El transcrivim del M. 66z, f. 152, dn Natale sancti Felicis martyris>> de la Bibliotec,a de
"'"'~' Catalunya, la qual prové també del fons antic del repertori catalá:
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PRECES LLITANIQUES . - - Sobre el cant de les Preces o Miserationes a Catalunya no
s'ha escrit res íins ara. Al segle vu, les tals composicions serien ben conegudes a Ca-

REPERTORI MUSICAL EN ELS MANUSCRITS CATALANS

LA MÚSICA A CATALUNY A FINS AL SEGLE XIII
talunya. Per la historia de les preces és bo recordar, tot passant, que, com hem insinuat
en parlar del c~dex n. o
de. la nostra llista, a Catalunya perduren mostres que des de
lluny recorden, Jd. molt Slmplificades, les antigues preces mossarabs. El Lectionarium de finals
del. s. xr~ de la :eu . de Barcelona, codex 109, ofrena una mena de preces llitan:ques per al
Dl]ous, D1vendres 1 D1ssabte sant. Ei mateix passa al manuscrit M. 663 de la Biblioteca de
Catalunya, Antiphonarimn de comen<;ament del segle xv, ff. 17 v. ss. Els exr mples que
trobern en aquest manuscrit van copiats després de l'antíphona del cantic Benedictus a les
Laudes; en canvi, al L~ctionarium susdit, van després de la IX lli<;ó. El text d'ambdós manusCiits s'adiu en alguns deis versets; la melodía, bo i essent fonamentalment una mateixa,
varia també fon;a. A continuació transcrivim del M. 663 de la Biblioteca do:: Catalunya, f. 17 v.
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LA PRACTICA DELS TROPUS. - En estudiar els codexs, hem vist també que la practica dels tropus fou coneguda almenys des del segle x a casa nostra. La documentació historica que hem apuntat sobre els llibres de cant, palesa bé coro els himnaris, els prosers i els
tropers foren coneguts ben d'hora pels nostres músics medievals. Els tropus seria una forma
litúrgico-popular molt estesa a Catalunya des del segle x fins al segle XVI en que es prohibiren.
Els troparis de Vic-Ripoll ofrenen tropus que trobem també en els cüdexs dels segles
XII i XIII, d'Osca i Girona i Tortosa. És digne també de remarcar el fet d'alguns Sanctus
tropats que apareixen només en un codex del segle XI, provinent de San Millan de la Cogolla,
servat a Madrid, Academia de la Historia, San Millan, 51, als dos troparis de Moissac i als
de Saint-Martial del mateix segle, a Ripoll-Vic, Tortosa, Sant Cugat, Burgos i Girona. L'estudi dels tropus a Catalunya ens ajudara, amb els dies, a aclarir d'una vegada el fet de l'escola
poetica catalana dels temps medievals .
L'estudi dels tropus és una altra de les qüestions que des de dies apassiona els himnolegs
i romanistes coro els historiadors de la música medieval. En els darrers anys, hom ha fet troballes boniques sobre els diferents centres europeus on els tropus es practicaven aquells dies;
gracies a l'estudi detingut dels tropus s'han pogut aclarir filiacions de manuscrits fins ara atribui:ts falsament a centres ~ue no els corresponien. Blume, !'historiador modern dels tropus, en
comentar la definició que l:lel tropus havia donat Léon Gautier, 1 escriu el següent : <<Tropus és
2
l'adornament d'un text litúrgic. per mitja de la interpolació. al comen<;, al mig o al finah>.
De tropus, en trobem especialment de dues menes : qps, que afegint-se a la pe<;a litúrgica
l'eixamplen en el text i en la melodía, com els tropus d'intrQit per exemple; d'altres, que sense
eixamplar la melodía s'encabeixen en el mig del text, i canten el vocalís de la melodía, coro
el tropus de Kyrie. 3 Aquests darrers reben el nom de Prosa o prosula. La practica del tropus
fou coneguda ja a la segona meitat del segle IX. Nats potser a Fran<;a, passaren aviat a SaintGall de Sui:ssa; els tropus de Tutilo (t 915) , aquell pintor, arquitecte, decorador, poeta i músic
de Saint-Gall, esdevingueren celeberrims. Hom conta com Tutilo, en cantar els seus tropus,
els acompanyava amb l'instrument de corda anomenat aquells dies rota. Encara que els tropus
fossin practicats ja al segle IX, els troparis que els copien són ja de la meitat del segle x.
Així, el cüdex lat 1240 de la B. N. de París és un Tropari de Sant-Martial, copiat entre els
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anys 933-936. Aquest és el primer Tropari que arriba amb tropus a Franc;a; són tropus de
Gloria, d'introits, graduals, ofertoris i comunió. Dins al segle XII, la practica deis tropus fou
molt estimada, principalment a Franc;a, Italia i Alemanya; al segle XIII comencen a dccaure
arreu, i en alguns llocs perduren mostres - principalment del Kyrie i Gloria - fins als
segles xv i xvr.
A Catalunya, la practica del tropus fou ja coneguda al segle x; cal només mirar la documentació que hem apuntat al cap. VI. En la taula deis manuscrits que hem donat al capítol
anterior, es ven com servem encara manuscrits deis segles x fins al XIII que duen el tal repertori.
Donada la situació geografica de Catalunya· i la relació cultural que els nostres monestirs tenien
amb els del Migdia de Franc;a - centres tots de la producció de tropus - per forc;a llur practica havia d'ésser molt estesa als nostres temples. Els tropus foren tan amats al nostre país,
que al segle XIII i XIV els trobem escampats arre u, alguns d' ells - els de l' Ordinarium M issae,
algunes epístoles i diferents Benedicamus - perduren fins als segles xv i xvr.
Després deis treballs de Léon Gautier, A. Reiner, W. H. Frere, U. Chevalicr i Daux,
W. Meycr i d'altres, i, sobretot, després deis treballs de Blume als volums XLVII i XLIX deis
seus Analecta hymnica, el text deis tropus de I'Ordinarium i del Proprium Missae resten ben
editats i estudiats. Per fer la seva edició, Blume es valía de quaranta-un Troparis francesas,
trenta-quatre d'Alcmanya, trenta-set d'Italia i deu d'Anglaterra; en canvi, sois va poder despullar-ne quatre d'Espanya. Aquests quatre rtsulta que són completament catalans : el de Vic
CXI, el d'Osca, el de Girona (París, B. N. nouv. acq. lat. 495) i el de la catedral de Tortosa,
cOdex I35: d'aquest darrer i del d'Osca només tingué a ma els íncipit de Dreves; el Troparium
de Ripoll el va poder usar només per a l'edició de les seqüencies en els volums LIII i uv d'Analecta hymnica. Aixo vol dir que en fer l'edició deis tropus, Blume nÓ va coneixer tots els
materials que avui tenim trobats a Catalunya; cal només consultar Huelgai, r, II3 ss., per veure
com van eixint manuscrits desconeguts fins ara que contenen els tropus de l'Ordinarium Missa.e..._.
No és hora avui de fer l'estudi complet sobre els tropus d'aquesta mena servats a Catalunya. El
nostre intent és ara el remarcar només que els temples catalans practicaren alguns tropus del
missal i del breviari, fins que Roma els va abolir en el segle xvr. Per veure l'amplada que
agafaren a casa nostra els tropus, ultra els manuscrits deis segles XI-XIV, cal , veure encara els
~
missals i breviaris deis segles xv i xvr.
ExEMPLES. -- Els tropus de 1' Ordinarium Missae foren els que perduraren més a
Catalunya com també succeí arreu d'Europa. Hom sap com algunes melodies del Kyriale
existiren primerament sense tropus; ho prova el fet que en alguns manuscrits del segle x les tals
melodies es presentin sense el tropus i en altres manuscrits del segle XI arribin ja amb el tropus
respectiu. Aixo vol dir, que qui vulgui estudiar els cants tan populars i tan bells del Kyriale
catala, haura per forc;a d'estudiar conjuntament els tropus de l'Ordinari de la missa. Mentre
el tal estudi no estigui fet, no és pas possible dir quins són els tropus nats a CatalunyR. ni
quines són les melodies tí piques medie vals de l' Ordinarium M issae als nos tres temples. Ei'fut
del Kyrie Alme Pater i del Kyrie Deus solus que hem addult més amunt, són els únics que de moment podem presentar com a escrits potser a casa nostra. I quant al primer, ja hem vist com
el tropus que li pertoca el coneixem només per tropari del segle XII de Narbona i encara arriba
molt incomplet.
A Catalunya hem conservat tropus de Kyrie, de Gloria, de Sanctus (i Hossanna), d'Agnus,
d'Ite, missa est i de Benedicamus. Alguns es troben encara en els missals impresos. com, per
exemple, al d'Elna, impres a Barcelona el rsrr per Joan Rosembach (Tarragona, Biblioteca Provincial) i al de Tortosa, impres a Barcelona el 1524 pel mateix editor (Tortosa, Arxiu Catedral).
En canvi, a Catalunya, només hem trobat tropus del Regnum al Ms. 73 de Montserrat (n. 0 24
del nostre inventari). Entenem per aquest nom els tropus al <<Regnum tuum solidum>), tan usat

des del segle IX; aquest tropus anava sempre al final del Gloria de la missa, i es posava entremig
del <<Tu solus altissimus>) i «<esu Christe>). (Vegeu Analecta hymnica, XLVII, z8z ss.). Com insinuavem a la pag. 153, aquest codex no sembla pas catala. Sigui com sigui, tampoc no hem
trobat tropus així a Castella; donat que encara que els troparis de Madrid, B. N., Mss. C. 132 i
Mss. z8g, duguin tropus del Regnum, ja diem a la pag. 269 que ells provenen ele Sicília.
En el volum XLVII dels Analecta hymnica, Blume dóna una mostra clels tropus de l'Ordinarium Missae. Pel que coneixem fins ara, són en bell rengle els tropus així servats als troparis
catalans els quals resten desconeguts encara. Es curiós que alguns tropus de Sanctus i Agnus
que Blume copia només del tropari de Narbona, del segle XII, servat avui a París, B. N., lat. 778,
es trobin també els prosaris de Ripoll, copiats ja d'altres més vells. Donat que la música deis tals
tropus. resta encara quasi del tot inedita, ultra els que varem donar en l'edició del codex de
Las Huelgas, a continuació n'editem dos que es presenten a dues veus i sis a una.
A continuació transcrivim el tropus Hosanna a dues veus del Ms. r, f. 5, de l'Orfeó
Ca tala.
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Així com a Fran¡;:a i Alemanya serven composicions de l'Ordinarium de la missa tropadcs
amb text vulgar, a Catalunya no n'hem trobat fins ara cap, així, en catala. Ricard del Arco
copia un tropus catala d'un Agnus que ell va trobar en un breviari a l'Arxiu de la Catedral
d'Osca. 1 Dissortadament, no posa la signatura del manuscrit, que sembla que seria del segle xv,
i per més que férem recerca en aquell arxiu l'any 1931, no ens fou possible de trobar el manuscrit
que conté el citat tropus. Posteriorment, a petició nostra, el! ens comunicava amablement que
el tal tropus va sense música.
A continuació, encara, per tal de presentar una mostra de com eren els tropus monodics
de l'Ordinari de la Missa, transcrivim del tropari de Vic XXXI, f. r6, el següent tropus d'Hosanna.
Blume va editar aquest text a Analecta hymnica, XLVII, 351; l'havia vist només al tropari de Narbona, avui a París, B. N. lat. 778, codex del segle XII.

mostren els dos troparis de Vic1 i diferents leccionaris i missals escampats arreu de Cata¡unya i
Valencia; com direm a la pagina 310 s., fora de !'epístola de sant Esteve i de la de sant Joan,
el fars, a Catalunya, fou sempre cantat en llatí. No cal dir que a casa nostra, com als altres
paisos, aquestes epístoles farcides s'usaven només en les grans diades de Nadal fins a Reís, a les
festes de Pasqua i dels sants principals.
Per la música peninsular dels tropus de la missa, cal veure la nostra obra El Codex M usical de Las Huelgas, on per primera vegada donarem un bell rengle de melodies monodiques i
polifoniques dels susdits tropus. Quant a les publicacions de la música de tropus a Fran¡;:a, Alemanya i Anglaterra, vegeu també Huelgas, I, 96 ss.
Els troparis de Vic presenten exemples preciosos de com eren els tropus del Proprium
Missae usats a Ripoll. Alguns d'ells són ja coneguts per altres manuscrits de Fran¡;:a i d'altres
banrles; pero n'hi ha també, que són coneguts només pels codexs vigatans.
El següent exemple és un tropus dialogat que servía com· a tropus d'introducció per a
l'introit de la diada de l'Ascensió. Pel fet del dialeg, recorda tot seguit els altres similars emprats arreu per a les festes de Pasqua i de Nadal, els quals donaren origen al drama litúrgic.
El transcrivim de Vic, cxr, f. 9 v., i de Vic, XXXI, f. 63. El text és ja conegut per Anal. hymnica, XLIX, p. ro. Com hom pot ací veure, aquests tropus dramatics d'introducció a l'introit
no abunden gaire, i foren usats generalment per a les festes cabdals del Senyor.
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Els tropus del Proprium Missae són els de l'Introitus, Graduale (i Alleluia), Offertorium
i Communio que eren els cants propis dels cantors, i l'Epistola, que pertany al sots-diaca. Els
cants propis del diaca (Evangelium) i els propis del celebrant (Collecta, Secreta, Pracjatium i Postcommunio) no dugueren mai tropus. A Catalunya trobem també els tropus delYropi de la missa,
principalment els d'introit, ofertori i comunió. La consueta de Sant Cugat n'apunta un bell
rengle per a 1' Offerenda i el Comunicanda. El mateix fan les al tres consuetes posteriors. Quant
als tropus de !'epístola, cal remarcar que ells són els més joves del repertori i als segles XIII i
XIV es presenten també en vulgar. A Catalunya els trobem també practicats adés en llatí, adés
en catala. El fet de les epístoles farcides, nades potser al sud de Fran¡;:a, almenys a finals del
segle XII, tingué de bona hora bella florida a casa nostra i perduren fins a finals del xv; ho de1.
Vegeu Archivos Históricos del alto A ragón, a
la revista Universidad (Saragossa, 1929). 20 s., del
tiratge a part. Copiem textualment : <<En un breviario en 8. 0 , en papel, hay el siguiente himno al
folio 360, propio para ser cantado:
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Vegeu SABLAYROLLES, <<Un' antica Epistola
farcita per la festa di Pasqua>), que transcriu deis
dos prosaris de Vic a Rassegna Gregoriana, VI, 1907,
ro9 ss., ¡ primer havia donat a la Revista JY[usical
Catalana del 1906, 224 ss. El pare BLUME contestava a Dom Sablayrolles amb el bonic estudi <<D'n'
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antica <<Epístola» farcita oppure un <<Benedicamus
arcito>), a la mateixa Rassegna, vr, 409 ss.; Sablayrolles, pe! seu compte, responia <<Ancora intorno al!'
epístola farcita di Vich>) a la citada Rassegna, VII,
1908, 62 ss. Com sempte, els estudis de Blume ofrenen detalls molt instructius.
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Com a tropus d'introit, valgui el Quem vates cecinerunt del fol. 22 del codex XXXI de Vic
que servia <<ad missam de nocte in die Natalis DominÜ>. Com es veu, els mots amb cursiva:
Dominus dixit, etc., són emprats a l'introit de la nit de N adal.

Com a mostra d'un tropus de comunió, donem el següent, que el codex de Vic, XXXI,
f. 35, apunta per a la missa major <<ad tertiam missam>> de Nadal. Cal remarcar bé que Blume, Anal. hymnica, XLIX, en donar els tropus <<ad Communionem>>, remarca llur semblan~a amb
els de l'introit. Com els tropus d'introit, així divideix els de la Comunió : tropus introducció
i tropus de comunió propiament dits. Blume anota que els tropus de comunió són sempre més
curts. Malgrat aixo, el tropus Gaudeat cunctus populus que ofrenem a continuació, com a tropus introducció a la Communio Viderunt omnes, no és pas curt.
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1) Ms. resultent .

No sempre els tropus eren autoctons del nostre país, com pot veure's pels exemples que
acabem d'apuntar; algunes vegades encara hom els cantava per diferents fe,stes, segons el mones tir on ells es practicaven. El tropus que segueix, Hodie, mundo, que els monjos de Ripoll
cantaven per la diada de l'Assumpció, els monjos de St. Martial el cantave~ per Tots Sants, ja
al segle X (Analecta hymnica, XLIX, n. 0 35)· El transcrivim del codex ("XI de Vic, f. 54 V. <<Tropos
in Assumptione S. Marie>>.
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6. Els Oficis rítmics i la Cantio
Alhora amb els tropus, els nostres poetes-músics conegneren de bona hora les <•Historiae
rhythmicae>>, com hom pot veure en el manuscrit 27 de la llista apuntada, i en altres codexs de
Girona i de Lleida, més tar_¡:!ans, despullats per Dreves en els seus A nalecta hymnica. Els Oficis
en forma poetica (antífones, r~sponsoris, etc.) són coneguts amb el no m d' Oficis rítmics; llur patria
d'origen és el monestir de Saiiit-A'inand i als seus voltants Liege i Saint-Omer. Els Oficis rimats
foren molt estimats i practicats des del segle x. Ells ten1en generalment un caracter local.
Gracies al citat Dreves, que el r888 editava en forma el que F. J. Mone i G. Morel havien en1
cetat, coneixem avui la producció literaria principal que en aquest sentit va produir Europa.
Com a exemple típic podem ofrenar l'Ofici rimat de santa Eulalia servat al Ms. 6rg de la Biblioteca de Catalunya i al cOdex 20, deis segles XI-XII, de Sant Feliu de Girona. El text fou
publicat pel citat Dreves a Anal. hymnica, xvu, n. 0 28. De moment no coneixem el poeta-músic
catala autor d'aquest Ofici poetic de santa Eulalia. La lauda sepulcral del monjo Ferrer de
Sant Cugat que hem copiat a la pag. 68 acredita bé com el nostre músic havia escrit <'Rit·
mas>>, potser també en el sentit de Historiae rhythmicae. Recordem, tot passant, que la vida
Vegeu Anal. hymnica, V, XIII, XVIII, XXIV·
i XLV a. E } AMMERS, «Die Antiphonen
dcr rhein isc h cn R eimoffizien », publicat a EphemeriI.

XXVI, XXVIII
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El I am fulget que segueix servia <<Ad m1ssam de luce>> de la mateixa diada de N adal.
El transcrivim del citat manuscrit, fol. 26.
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des Liturgicae , XLJII. I929. 199-219 i 425-45I, XLIV,
1930, 84-99 i 342-368, dóna un tast sobre els Oficis
rítmics , i e~ fixa sobretot en l'aspecte musica l.
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de sant Armengol, bisbe d'Urgell, escrita vers el 1041, fou potser escrita per l'escolastic Borrell que cita yillanueva, Viage, x, 306, ap. 30. Més enlla (pag. 74) hem recordat també que
el ~anonge ~has de Roda va éscriure l'ofici de sant Ramon, bisbe de Roda, que se serva a
Lle1da, Arxm Catedral, Roda, II, i que fou editat a Anal. hymnica, xvrr, n. 0 63. Al susdit
cüdex se serva també l'ofici rimat de sant Agustí que editen també Anal. hymnica, XVI, números II3-II6. La mateixa vida i ofici de sant Ot, bisbe d'Urgell, la festa del qual comen<;:a a
celebrar-se l'any II33, arriba també quasi tota amb vers.l Aquests darrers oficis, pero, si exceptuem el de sant Ramon, arriben sense música. A continuació donem un fragment de l'Ofici
rimat de santa Eulalia.
Ad Magnzficat

Bib!. de Catalunya
Ms. 619, f. 90v.
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smo que aviat ells mateixos en compasaren exemples. La qüestió dels conductus llatins, religiosos i profans, al nostre país no ha estat encara estudiada. Es cosa essencial per al conductus, que, ultra dur el text poetic, ha de cantar amb melodía novella; rarament hom emprava
el tema melodic dels conductus al repertori gegoria o popular. A la pag. 252 ss. donem exemples de conductus profans i religiosos típics del nostre país.
I donat que ací parlero de cants re~igiosos, no sera pas sobrer de reproduir la cantio següent
que ofrena el manuscrit M. 1327 de la Biblioteca de Catalunya. Es tracta d'un Cantorale del segle xv, copiat pera ús de les Clarisses de Valencia. Al f. 171, després del tropus d'Hosanna: Ave,
verum corpus natum (Cf. Huelgas, 1, p. 132 s.), trobem el cant dels Set goigs de N ostra Dona en llatí
0
tan estimat:< a casa nostra als ternps vells. Pel text, vegeu Chevalier, n. 68og i Analecta hymnica,
XXXI, n. 0 18g. Dom J. Pothier, Revue du Chant Grégorien. VI, 18g8, p. 101, dóna la música del codex 1253 de Troyes, que ell pren com a seqüencia, malgrat no dur-ne la construcció melodica; ell
confessa que el citat manuscrit <<présente una tendance marquée vers la mesure usitée dans certains tropes a partir surtout du xve siecle, comme par exemple dans 1'0 filii et filiae de Paques)>;
amb tot, ell la dóna amb ritme lliure i en desfa la forma musical. El nostre manuscrit copia
aquesta melodía amb notació mensural-modal i presenta clara la construcció rr.elodica d'aquesta
can~ó. Tant el text com la melodía tenen un caire ben popular i válla pena de reccrdar-la. Sobre
el text catala del cant dels set gpigs de Nostra Dona, vegeu Massó, Repcrtori, 1, p . 258 S.
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Les formes <<cantio)> i <<conductus)> foren així mateix conegudes de bona hora a la terra catalana. Cal només fullejar algun dels codexs· apuntats més amunt, per a convencer-se com els
monjos de Ripoll no sols tingueren esment de !'existencia de la forma poetico-musical conductus,
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ap. 7 i 8, copia la vida de sant Or d'un Sanctorale de Barcelona.

En un altre lloc parlarem ja del codex visigotic servat fins fa pocs anys a Roda i escrit
els segles x-xr. Recordem que Roda fou el terme fins on va arribar la notació catalana enlla
de la frontera aragonesa. · ~om hem vist també, la catedral de Roda no va anar mai endarrera
en el fet de la cultura musical i litúrgica; ella fou el pont que lligava les usances i els cants
.\
litúrgics de la Catalunya amb els de l'Església aragonesa. 'El cant epitalamic copiat en el susdit
cüdex i dedicat a la reina Leodegúndia, casada amb el rei de ,Pamplona a mitjans del segle IX,
és el monument musical més antic que servem guardat en terres catalanes. Encara que per
avui no sigui possible de transcriure'l justament pel fet d'arribar amb notació visigotica, és prou
digne d'ésser retingut. El poeta hi parla dels instruments músicals usats aquells dies en IC's
f<Ostes de casament i aixeca la seva veu invocant el cant del cantor i el cor dels músics pcrque
uneixin llurs veus amb el so de la lira, la citara, tíbia i els címbals. Com a cant epitalamic
1
llatí servat amb música, és per ara el més vell d'Europa.
Vmu DULCIS. - En parlar dels codexs musicals servats, hem citat el Z. II. 2. d'El
Escorial, copiat a Barcelona l'any 1012, on és transcrit amb neumes de comen<;:ament del
segle xm la can<;:ó profana <Neri dulcis in tempore)>, que surt també al manuscrit de Munic
x.

H.

ANGLES,

El Codex musical de Las Huelg<ls, r, p.

2Q

ss.
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Staatsbibl. Clm. 4660 de finals d'aquest segle, conegut amb el nom de Carmina Burana. G.
Loewe transcriu el text d'El Escorial a la Bibliotheca Patrum latinorum Hispaniensis, publicada
per W. von Harte!, I, p. 153. J. A. Schmeller, Carmina Burana (Stuttgart, 11847 i 5 rgz8, Leip0
zig), n. rzr. Per dissort no ha sortit encara el volum corresponent de l'edició dels Carmina
Burana per Hilka-Schumann, on trobaríem tota la literatura adient al cas. A la pag. 179 (figura sr) hem donat una reproducció del fragrnent d'El Escorial. La versió que ofrenem és en part
deguda al pare Sunyol, qui ens la va transcriure amb notació gregoriana; rnalgrat que !'original
és poc Ilegible, aquesta transcripció és fon;a aproximada. Es una melodía deliciosa, la qual
duu una construcció que s'acosta a la del virelai. Cal fixar-se bé com el manuscrit catala, amb
copia rnés vella que la deis Carmina Burana, dóna el text més polit que la versió del codex
alemany. El text de !'estrofa darrera és totalment diferent del que ofrena el codex de Munic.
L'estrofa darrera que Loewe va transcriure sense trobar-ne el sentit, sembla que és tal com
l'editem nosaltres; deixern viterem per viderem, i exxilio per exilio.
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PLAN Y PER LA MORT DEL COMTE RAMON BERENGUER IV (t rr6z).
Els planctus
per la mort deis comtes-reis serien també molt estimats a la nostra Catalunya, com igualrnent
hn foren a Castella, Fran~a i Anglaterra. 1 Aixf, el plany Ad Carmen populi flebile wncti, dedicat
a la mcrt del comte Borrell (t ror8) i servat en el cüdex de Ripoll, avui Paris, B. N. lat. 594r,
f. g.!, té el caire d'haver estat escrit per a ésser cantaL Dissortadament, pero, arriba sense
la música. 2 En el ms. de París, B. N. lat. 5132, f. 79 v., copiat també a Ripoll se sél'V~el
Carmen dedicat al Cid, i que seria també cantat per exal~ar les gestes del gran heroi de Castella.3 En canvi, en aquest mateix rnanuscrit, f. rog, s'ha conservat la música del Mentem m~am
ledit dolor, plany dedicat a la mort del comte Ramon Berenguer IV (f rr6z) (fig. 72). Aquesta
Cf. Huelgas, I, 33 s. i 354 ss.
Pera l'edició del text, vegeu L. NrcoLAU o'OL>L'escola poetica de Ripoll en els segles x-xuu,
a l'Anuari b l'Institut d'Est11dis Catalans, vr, 1915-20
(Barcelona, 1923), p. 27 ss.
3· Antoni Rusró 1 LLUCH va trabar a l'Arxiu de
la Corona d'Aragó que el rei Pere III, el 1380, regalava al monestir de Poblet «<tem liber de Cid Roy Diez
in ydiomate castellano, in volumine uno». A proposit
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de la primera versió del poema del Cid, escrita en versos satics llatins, MENÉNDEZ PIDAL (Poes{a juglaresca,
394) creu que la tal versió prové de Catalunya. Val
a dir que MrLA 1 FoNTANALS ja ho afirmava molts
anys abans (Obras, vn, 226 ss.), si bé NrcoLAU D'OLWER (Anuari, vr, 15), es decanta a no admetre la
tal hipbtesL La versió llatina del poema del Cid
servada només al manuscrit de Ripoll, arriba també
sense la música.

"

..

LA MÚSICA A CATALUNY A FINS AL SEGLE XIIJ

REPERTORI MUSICAL EN ELS MANUSCRITS CATALANS

mena de cants locals així i de circumstimcies arriben generalment copiats en un sol manuscrit.
Qui primer va editar el text, i encara parcialment, fou E. du Méril, Poésies inédites du moven
áge précédés d'une histoire de la jable ésopique, París, 1854. R. Beer, Die Handschriften des Kloster Santa Maria de Ripoll, n, p. 28, el dona també parcialment. L. Nicolau d'Olwer, l. c., p. 36
següents, dóna el text complet. Quant a la música, fou el susdit Beer qui, l. c., n, taula 2,
edita una reprociucció, poc Ilegible, amb la música d'aquest cant. H. Angles, La Musique en
Catalogne, cita també la música d'aquest planctus, que fou executat per primera vegada a la
Sorbone de París, en les conferencies de la Fundació Cambó, el 1930.
Fa emoció el poder avui cantar aque.;t cant compost certament pels monjas de Ripoll;
justament és el cant dedicat a Ramon Berenguer, aquell que havia unit Catalunya amb l'Aragó,
i ha\'ia acabat de reconqucrir la Catalunya i s'havia apoderat d~ Lorca en la conquesta d Almeria
per Alfons VII de Castella. El bon comte havia mort durant el seu viatge a Italia, i ara el
duien a enterrar a Ripoll. No sabem quin monjo seria que escrigué, en ocasió tan trista, la tonada talment sentida que a continuació reprodu!m. Es tracta d'una can<;ó que duu la forma
melodica a b e d com la deis himnes edcsiastics de la litúrgia llatina. La melodia arriba molt
b:>rrosa i és poc lkgible Jamunt la reproducció; l'heiH pogut, pero, copiar dire ::tament de !'original de París, amb el quall'hem comparat diverses vegades. La notació d<::ls mots <(Nam natalis)> és deficient, i no es veu si hi manca un canvi de clau; el manuscrit sembla que escrigui la,
sol la, sol fa, nú re, que nosaltres llegim : mi, sol la, sol fa, mi re. Després de moltes provatures per cercar-li un ritme adient, preferim de moment deixar-la amb ritme lliure, potser l'únic
que escau a tals melodies llatines velles de vuit centúries.
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Si algú preferís donar-li ·un ritme mensura!, nosaltres no triaríem pas ~ací el ritme modal; en canvi, segons com es mira, el ritme binari pot també escaure-li forc;:a. A continuació
donem la mateixa melodía amb ritme mensura!, tal com sovint s'acostuma en aquesta mena de
cants, fent de cada grup de notes un temps. Una execució així, amb temps pausat i ben tingut.
re!x també bonica.
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Catalunya va produir encara un altre conductus dedicat a Ramon Berenguer IV; és
el Fulgent nova per orbem gattdia del manuscrit de Roda, avui a la catedral de Lleida, Roda,
cüdex 8, del qual hem parlat a la pag. 158. Dissortadament, aquest text arriba incomplet i
sense la melodia.
El manuscrit rr6 de la Corona d'Aragó és del segle XI, i prové també de Ripoll. Al
foli 99 v.-roo trobf·m el Venite omnes populi, canta una veu, que arriba amb notació a punts
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destacats i que de moment és intranscrivible. És totalment sillabic, i pel caire melodic es veu
ciar que tot ell segueix un color popular. El text és llarg, de 202 versos, i fou publicat per
primera vegada per Nicolau d'Olwer, l. c., pag. 69 ss. Fins ara, no l'hem pogut trobar en cap
altre manuscrit ni catala ni estranger.
IN GEDEONIS AREA. - El mateix codex duu el conductus In Gedeonis area, que hem
reprodu!t a la pag. 140, el qual fou afegit a finals del segle XII o come~<;~m:nt del XIII;
La notació arriba ja damunt línies amb punxó. Donat que aquesta compos1c16 es u~a canc;o
medieval, de la qua] coneixem tota la historia, val la pena de cifar tots els manuscnts coneguts que la duen i de fer un resum del perque cte la seva naix.enc;a.
,
,
.
Com a mannscrits podem citar : r Barcelona, Arxm de la Corona d Arago, R1poll,
rr6, f. ror r.- ror v., manuscrit del se¡:de XI, afegit a finals del XII o comenc;:ament del XIII,
on arriba am b notació musical. 2. Barcelona, Arxiu de la Corona d' Aragó, Ripoll 199,
segles XI-XII, f. 172 r., sense notacíó i afegit en el segle XIII en l'espai blanc que havia quedat en
aquesta pagina. 3. Muníc, Staatsbibl. Clm. 466o, finals del segle XIII, f. 6 r. - 6 v., conegut com
a COdex Buranus. 4· Klagenfurt Stud.-Bibl. Perg .-Hs. 7, també del segle XIII, f. 6. 5· Oxfor~
Bodleiana Add. A. 44, del primer quart del segle XIII, i de provinenc;:a anglesa. Quant a les ed1cions del text, podem citar : J. A. Schmeller, Carmina Burana, n.o XVI. W. Meyer, en les
Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Phil.-hist. Klasse, 1906, Heft I, pag. 83,
amb comentaris i molta literatura. L. Nicolau d'Olwer, l. c., n.o 49, p. 62, del manuscrit I dels
citats suara. A. Hilka i O. Schumann Carmina Burana, I-II (Heidelberg 1930), n.o 37, on resu. , . ,
meixen i eíxamplen amb punts de vista nous tot el que s'havia dit fins ara.
Es tracta d'una poesia escrita entre l'esti.u del rrR7 í el del rr88. La rnstona es la
següent : Esteve de Thie.rs funda l'ordre de Granctmont a Limoges, essent co~eguda a~1b aquest
nom. Aquesta religió rs distíngia de les altres pel fet que uns monjas en llur :ehr es ded1ca:en plenament a les coses de l'espPrit, í per ¡;o eren alliberats de la cura matenal del monestir, eren
els clerid els litterati· altres en canvi, curaven de l'adminístració i part material del convent,
eren els l~ici, conversi. illiter~ti, barbati. De mica en mica, a mesura que llur ca~a s'enriquía,
el~ segons s'imposaren als prímers fins que als anys rr8s-rr88 la lluít.a entre amb~é-s banctols
esctevingué pública. Dos priors de Grandmont, Guillem, el capítost deis dergues, 1 Esteve, el
capitost dels llecs, dugneren la lluita. Enrie U, reí d' Anglaterra, recolza Esteve, cton.at que la
casa mare de l'ordre radicava en r1 país d'Enric; Guillem, en canví, era recolzat per Fehp August
de Franc;:a, pel fet que Guillem s'havía refugiat en terra de Franc;a. Hom tira va en_ cara als
Jlecs, que per mítja cte les riqueses del convent, havien subornat els influents. La poes~a, dones:
és una protesta forta conv¡;a el postrament dels monjos cJergues per mítj~ dels monJOS !lees 1
llurs pro.tectors, e"pecialment v~ contra el suplantament de Guillem, pe~ .~Itat Esteve:
_
N1colau d'Olwer, sense hxar-se en aquests detalls. · en donar 1 ed1c10 del text, Ja va re
marcar que el t ext aquest era copiat als manuscrits rr6 i':.I99 de .Ripoll; Hilka í Schumann,
en fer l'edició nova deis Carmina Bnrana, no s'adonen prou ' que N1colau, encara que a les pagines 24 i 25 dígui que els dos manuscrits de Ripoll, un és. del. segle XI i l'altre dels xr:xn, a
la pagina 62, en editar el text, ja el po~a com de fmals del XII. 9:ue la poes1a fou
escrita entre l'istiu del n87 i l'istiu del n88 es demostra pel fet que al_ ]Un y del rr8? fou
elegit el Prior Esteve, i el 25 de juny del n88 fou destitui:t pel_ papa Chment I~I. ~autor
sembla que fou un clergue, pero de cap manera un monjo del susd1t ordre.,, C?m s exph~a que
aquesta poesía es trobi dues vegades a RipolP Cal anotar, encara, que 1 u~Ic manuscr~t que
duu música és el rr6 de Rípoll. Els manuscrits citats assenyalen que ~al llmta fou. segmda de
prop a Alemanya, Austria, Anglaterra i Catalunya. Els _no.stres. monJo: tan relacwnats amb
tot el Mígdia de Fran<;a, la duríen potser d'allí, í la cop1a:1en s1m,ulta~1ament en dos manuscrits; en canvi, fins avui no es coneix cap mannscrit frances que 1 hag1 servat.
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A continuació donem la transcripció de la melodía del In Gedeonis area que deixem amb
ritme lliure. Aquest cant arriba anotat amb notació aquitana damunt línea seca, i les claus,
que canvien fon;:a, s'ajunten amb lletres. És l'únic cas d'una notació així que coneixem fins
ara a Catalunya.
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El pare Pasqual parla que havia vist a I'<~rxiu del monestir benedicti de Santa Marja de
Serrateix (edificat el 977) un codex del segle XIII, en el qual a continuació d'un planctus't~l
I25t, escrit per malvestats de guerres, seguien uns <cversos Ieonins ab sas s01fes d 'aquell tcmps~. 2
És un altre dt>ls conductus profans en Batí i amb música - segurament mononica - que hem
p~rdut amb la crema deis convents del r835.
Fora deis cants llatins esmentats de moment, no en coneixem d'altres de la Catalunya medieval; els cants llatins que trobem al Llibre vermell de Montserrat són ja del segle XIV i els
comentarem en una altra ocasió.
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CEDIT FRIGus HJEMALE. - El manuscrit de Ripoll, avui a Parfs, B. K, lat. 5132,
f. ro8 v., duu un conductus pasqual a dues veus, Cedit frigtts hiema~. model de virolai.1
Com €·s vc·u, Catalunya, Uigada fntimament amb els monestirs de Fran.;a, conegué de
bona hora la forma poetica i musical del virolai; fins ara no coneixem cap exemple a Castella d'un virolai que pugui datar-se com del segle XII com el nostre; encara que la copia deis dos
virolais llatins que presenta el citat manuscrit sigui ja de comen<;ament del segle XIII, la composidó pu¡a n~rtament al XII. Les Cantigues del rei Anfós el Savi no apare~xen fins un segle després. A Ripoll, el susdit virolai llatf es presenta a dues veus; és una próva més de com
a f{ipoll es va conrear també la polifonía en temps vells, com veurem un altre. dia. La transcripció d'aquest conductus a dues veus publicada primer per H. Spanke a les Neuphilologische
Mitteilungen, XXXII (1932), zo ss., la donem a continuació. La reproducció del manuscrit l'hem
donada a la pag. r65. El susdit Spanke, l. c., rg s., edita la melodía dPl Salve, virgo regia
que el mateix manuscrit de Ripoll copia al foli ro8; és un altre exemple de virolai llat! compost potser també a Ripoll en pie segle xn.
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LA MÚSICA A CATALUNY A FINS AL SEGLE XIII

8.

La polifonia anterior al segle

XIV

a Catalunya

LA POLIFONIA A RrPOLL. - Els codexs descrits demostren també que la música a
veus fou coneguda aviat a Catalunya. No podem per ara precisar quan fou que els nostres
músics executaren per primera vegada la música a veus. Recordem, de bell nou, que el país
catala es trobava entremig de la cultura musical arabiga i la deis monestirs francesas del Migdia
de Franc;a. No esta encara prou escatit fins on arriba la veritat que els arabs hispanics
deis segles x-xi, coneguessin i practiquessin la polifonia; 1 pero al present es coneix bé la part
activa que Saint-Martial de Limoges tingué en el repertori de música a veus de finals del
segle XI i primera meitat del segle xrr. Els monjos de Ripoll, dones, per forc;a havien hagut
de sentir música a veus adés pel costat de Franc;a adés pel costat d'Espanya. Com hem dit
a la pag. 62, el monestir de Ripoll fou el nostre Saint-Martial de la producció de seqüencies
i de la música a veus. Tinguem present també que els monjos ripollesos es relacionaven amb
els de Fleury, de Saint-Germain, de Cluny i els altres de Franc;a i d'Italia. És conegut com
el monestir de Fleury fou un deis centres de polifonía més forts d'Europa ja al segle xr; de
segur, dones, que també Ripoll n'hauria conegut la bellesa d'aquella florida de música novella
practicada al monestir de Fleury.
El mateix fet de trobar als temples catalans la usanc;a de l'orgue ja als segles rx i X~ coro
hem vist al capítol v - fa presumir de com la practica de !'harmonía i de la música a veus
hauria estat coneguda ben aviat a casa nostra.
Sense, pero, acudir a hipotesis, tenim un fet positiu sobre la conéixenc;a de la música a
1
veus a Ripoll ja al segle xr. En el n.o 4 de la llista dels manuscrits, hem citat el cOdex de
teorics musicals copiat en aquell monestir entre els anys ror8-ro46; dones bé, en el codex.~f,i
mentat trobem una copia de la Musica enchiriadis seguit deis Scolia que avui per avui és el
primer tractat científic a Europa de la polifonía incipient. Per aquest fet, podem, per tant,
assegurar que el monjo Oliva, el monjo Pere i els altres músics del monestir de Ripoll conegueren
la practica de la música a veus a comenc;ament del segle xr. Per dissort nos,tra, pero, d'aquell
segle XI, no podem oferir cap exemple de música a veus que provingui de Catalunya.
Del segle XII tenim un detall molt significatiu sobre el cant en el ínonestir de Ripoll.
En el manuscrit de París, B. N., lat. 5132, que prové del cenvbi catala susdit, f. ror v., es
conta com els monjos juntament amb llur abat Gaufredus miraven com podien obsequiar Ma1.
En parlar de la polifonia medieval a la catedral de Toledo (Huelgas, 1, 48 ss.), no havíem vist
l'inventari de la primera meitat del segle XIV, publicat al Boletín de la Real Academia de la Historia,
LXXXIX {Madrid, 1926). 373 ss. Aquest inventari tan
ric per les obres d'art, duu poques dades sobre el
fet musical d'aquella catedral; l'inventari anota només els llibres litúrgics per al servei de !'altar i no
dóna cap detall quant als !libres de cant, com són
els graduals, responsoris, antifonaris, troparis, prosaris i himnaris. Malgrat aixo, anota dos llibres que
per a nosaltres tenen un gran valor; són els segücnts:
Item, un libreto pequennuelo de canto de órgano (pagina 388 del citat Boletín)... Item un libro de órgano
pintado secundum mensuram et tempus (pag. 402). Fa
més estrany que s'apuntin allí aquests dos llibres,
donat que, com deiem, l'inventari no esmenta els
llibres de cant per al servei del cor. Quant al primer, no sabem si tanmateix es refereix al codex de

Madrid, B. N., Mss. 20486 (a. Hh. 167). que conté
la música de l'Ars antiqua cantada a Toledo; com
deiem a Huelgas, I, 71 ss., aquest manuscrit fou potser copiat a Toledo mateix. Els detalls qu~¡¡, dóna
el susdit inventari, podrien molt bé referir-se M: .codex servat avui a Madrid i provinent de la catedral
esmentada. Quant al segon <<Libro de órgano pintado secundum mensuram et tempus», es tracta ja
d'un volum amb música mensura!. Per les expressions que apunta, es tractaria ja d'un llibre amb música de l'A1•s nova. Fl mot pintado més aviat fa
l'efecte que es refereix a la mateixa riquesa d'un llibre de música mensura! adornat amb miniatures, que
no pas al fet de trobar-s'hi algunes notes colorades
amb vermell, com sovint passava en la música de
l'Ars nova. Aquest segon llibre de cant d'orgue és,
dones, el document primer que tenim per a demostrar
la practica de la polifonía a l~s cateclrals castellanes,
adhuc en el segle XIV,
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dona Santa Maria el dissabte de cada setmana. Donat que el document és llarg i el donarem
íntegre en altra oc¡¡.sió, apuntem ací només la part que per ara ens interessa; diu així el document : << ... Armo, igitur, Dominice Incarnationis millesimo C Lo VII1°, presidente in Ecclesia
Rivipullensi prefato abbate, Domno Gaufredo, qui in divinis et ecclesiasticis laudibus reformandis
et instituendis pervigil satis ac studiosus existere curabat, insistentibus etiam plurimis ex fratribus nostris litteratis, scilicet, et honestis viris, cum totius etiam conventus assensu, voluntate
et acclamatione celebritas Dominice Matris in ecclesia nostra, per omne sabbatum in perpetuum
observanda, ita fieri instituta est. Vespera, siquidem, diei ferie sexte, que crucis misterio purpuratur, in qua vespertina synaxis Marie sollempnia incipit, sonante majori signo, fratres in unum
ad celebrandas laudes vespertinas in ecclesia convenientes, more solito dominica oratione sine
genuum inflexione, silenter premissa sanctorum suffragia ex more decantanda persequantur.
Dehinc, post signorum classum, ebdomadario officium incipiente, quatuor ad feriam sextam
pertinentes psalmi cum una tantum beate Marie antiphona decantentur. Capitula quoque recitata, cantor ebdomadarius, in loco suo, responsorium sancte M arie, non breve, sed modulatum,
solus decantabit, quale, scilicet, ei paraphonista imposuerit ... Ad matutinas tamen post invitatorium a duobus ebdomadariis decantatum et himnum dictum, singulos nocturnos cum singulis
beate Marie antiphonis et psalmis ad ipsum diem sabbati a beatissimo Patre nostro Benedicto
institutis, cum trium tantummodo lectionum interpositione, totidemque responsorium modulatione,
fratres in charo sollernpniter decantare studebunt ... >>.
Els mots apuntats ens insinuen quelcom interessant sobre la manera de cantar que tenien
els monjos de Ripoll; per altres documents sabem, també, que a Ripoll, a Sant Cugat i altres
monestirs catalans, la veu deis nens cantors alternava, segons les solemnitats, amb la veu deis
monjos; és el mateix que passava en altres monestirs estrangers a l'Edat mitjana. Aquest do··
cument no parla mica del cant deis nois, pero anota particularitats dignes de remarcar quant
•. al cant dels monjos. Al present no podem dir si el responsori maria que el cantor de setmana
havia de cantar ((11011 breve, sed modulatum>>, pot referir-se de lluny o de prop a la part solista d'un discant. Per tot el context, sembla que ací es tractaria d'un cant florit propi d'un
cant solístic; el mateix fet que per assenyalar després, que els responsoris de les matines marials
havien d'ésser cantats per tot el cor solemnialment, usi de bell nou els mots <<responsoriorum modulacionc>> pot fonamentar la hipotesi d'un cant solístic molt ornat, Jluny de tot discant. Cal
també remarcar com el document transcrit suposa que a Ripoll, a mitjans del segle XII, el mot
paraphonista equivalía a premicer i també a cabiscol; els mots «solus decantabit, quale, scilic~t,
ei paraphonista imposuerib> ho palesen bé. Encara val la pena d'anotar el fet que aquells d1es
Ripoll tenia diversos cantor~, solistes, donat que el document parla dels dos solistes hebdomadaris que devien entonar l'invit~tori de les matines marials; si com a hebdomadaris ja n'assenyala
dos, per forc;a elevia tenir difertnts solistes, per tal ele •poder alternar seguint les setmanes.
Després d'aquests detalls no és pas aventurat el suposar ql.l'l!: Ripoll hagués practicat de bona
hora la polifonía. Precisament s'escau que tota la polifonía de l'estil de Sa:nt-Martia_l era to~
talment per a veu de solista, la qual s'encarregava del discant ~an ric i pie de mehsmes; SI
Ripoll, dones, disposava de cantors i solistes exceHcnts al segle XII, és ben na~ural ~ue seguís la correntia dels monestirs amb els quals des d'antic tenia relació cultural 1 artística tan
estreta.
Pcr la practica de la polifonía a la primera meitat del segle XII, ultra l'escola de SaintMartial, cal recordar la catedral ele Santiago de Compostela. 1 Degut als romeus catalans, el
nostre país, i principalment el monestir de Ripoll es varen relacionar amb l'escol_a musical del
temple iHustre de Galícia. Més enlla, hem parlat del monjo Arnaldus, que va cop1ar el pseudo0
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Calixtinus en viatge de romería a Compostela el II73· Encara que en aquest manuscrit no es
contingui polifonía, el romeu Arnaldus de Ripoll prou n'hauria sentit en la catedral de Santiago,
i d'ella hauria parlat als seus monjas. El fet de trabar mostres de polifonía del segle XIII als
manuscrits de Ripoll, com veurem tot seguit, ens dóna dret a creure que aquells monjas l'havien practicat en temps anteriors.
És ben de remarcar, encara, que la florida de música a veus de l'escola de Saint-Martial s'escaigui poc temps abans i ja en plena florida deis trobadors de Proven<ya. Catalunya, que
tan aviat conegué i practica la música cortesana vinguda de les terres proven<yals, hauria, dones,
també practicat ben d"hora la música a veus tant de moda als monestirs de Proven<ya.
LA POLIFONIA A TARRAGONA. - A més a més de Ripoll, cal recordar que a la pagina 66 s. ja hem parlat del Lucas magnus organista de la catedral de Tarragona, mort el rr64.
Si a Tarragona hi havia un compositor d'organa que moria aquell any, per for<;a tenia cantors
que sabessin executar-los; aixo dóna peu per creure que al temple tarragoní es coneixeria la
polifonía ja a la primera meitat del segle XII. I si a la catedral de Tarragona, restaurada de frese,
ja s'usava la polifonía a mitjans del segle XII, en temps de l'escola polifonica de Sant Jaume de
Galícia, cal suposar que en altres catedrals i monestirs catalans on el culte no resta interromput
tants anys, el cant a veus hi hauria tingut encara vida més prospera. A tot aixo cal afegir el
que hem dit al cap. rv, pag. 67 s.
De Tarragona, tampoc no hem conservat mica de polifonía d'aquells dies; pero els fragments de polifonía que servem a la catedral de Tortosa i el fascicle d 'organa de l'Orfeó Catala
provinent de Scala Dei, deis quals hem parlat als n.s JI, 36 i 37 del nostre inventari, no
seria estrany que fossin un record de l'escola polifonica de la metropoli(ana tarragonina. Recordem, precisament, que el rei Alfons I, l'amic i el protector de tants ,Jcle trobadors, passava
llargues temporades a la ciutat de Tarragona; la seva presencia i el bon nom de l'escola musical del Lucas esmentat, seria un bon al·licient pel conreu de la música a veus en aqtreM'
temple de la primada de Catalunya. I si Tarragona coneixia tan d'hora la polifonía, no és
estrany que la practica de la música a veus fos irradiada fins a Tortosa, i fins al monestir de
Scala Dei. Així com els exemples d'organa que trobem en el fascicle d'aquest darrer monestir
és segurament producció autoctona, les composicions servades als manuscrits r j-3 i 97 de Tortosa,
(36, 37 i 62 de la nostra llista) són manllevades al repertori de Notre-Dame de París. Pero encara que sigui així, Tortosa conegué també i practica la música a veus ja ~1 segle xm; ultra
els codexs esmentats, ho demostra el codex I35 (n.o 3I nostre) amb el Sanctus Clangat cetus
a dues veus (Huelgas, r p. 82 ss., i rz6 ss.). En el mateix segle xm es presenta de bell nou
el monestir de Ripoll com a centre de polifonía a la nostra terra; el codex lat. 5132 de la B.
N. de París, escrit a Ripoll, amb el conductus Cedit jrigus hiemale a dues veus (Huelgas, r, 86),
que hem transcrit a la pag. 257 i el codex Ripoll I39 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb
el Crimina tollis !Huelgas, I, go), ho testimonien prou.
' · ,.
4
A continuació donem dos conductus llatins que trobem al C. 97 de la catedral de ~o(
tosa. Encara que ambdues peces siguin importació potser de l'escola francesa, el sol fet de
trobar-los a Tortosa com al cOdex de Madrid provinent de Toledo, vol dir ja que els nostres
temples practicaren la música deis conductus polifonics. Per la literatura musical i literaria
d'ambdues composicions, cf. Huelgas, r, 85.
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El monestir de Scala Dei es presenta encara executant la polifonía concebuda en estil
vell del segle XIII, en pie segle XIV, com ho demostra el codex rz de l'arxiu Episcopal de Tarragona amb l'Agnus ... Pater Dei, lumen rey a dues veus (Httelgas, I, gr). La producció, com
la practica, de la polifonía primitiva a Catalunya, fou sempre concebuda en sentit molt conservador; ho prova el fet del manuscrit M. 250 de la BIBLIOTECA ·DE CATALUNYA. AquPst manuscrit prové del monestir catala de Sant Jeronim de la Murtra a la diocesi de Barcelona;
malgrat el tractar-se d'un cantorale copiat al segle xv, presenta dues composicions a tres veus
escrites, també, seguint l' estil de la polifonía del segle XIII.
En parlar de Tarragona no hem d'ohlidar el fet del monestir cistercienc de Poblet. Com
insinuarem en altra ocasió (H1telgas, I, 167 s.), manca per estudiar el fet musical deis monestirs del
Cistell a casa nostra; pero per documents d'arxiu que hem trobat, sabem que el monestir de Poblet
havia conegut i practicat la polifonía típica del segle XIV. Amb la dcstrucció dels arxius rics i
biblioteca reial de Poblet, l'any 1835, sera molt difícil de poder refer !'historial de la música
d'aquell gloriós monestir. Per sort, coneixem una part del cant monodic gregaria d'aquest monestir, gracies als cOdexs del segle XIV servats a la Biblioteca Provincial de Tarragona i a altres
cantorals de temps posteriors servats a la catedral de Tarragona i a la Biblioteca de Catalunya.
A la Biblioteca de Catalunya servem fragments de dos codexs en pergamí, provinents
de Poblet, els quals contenen música religiosa del segle xrv que s'adiu amb la de la Cort
papal d' Avinyó. Aquests dos fragments són un record de la polifonía de mitjans del s. XIV
practicada a la capella deis nostres reis i confirmen les notes documentals que tenim en cartera sobre els manuscrits de polifonía que els mon jos citats coneixien aquells dies.
Ultra aquest fet, fa poc trobarem un bon repertori de polifonía dcls segles xvr i XVII,
tota manuscrita, on els mestres cabdals de Catalunya es barregen amb els mestres i compositors de la capella reial de Madrid. Aqucst fons de música manuscrita ve. també, almenys
indirectament de Poblet. Fins ara, dones, aquesta és !'única mostra que coneixem de la polifonía provinent d'aquell il-lustre monestir, i alguns noms de compositors que allí figuren són potser monjos fins ara desconeguts d'aquell monestir.
LES DADES DEL TEORIC ANCLES.- Fora del Lucas citat, no coneixem per ara altre compositor catala del temps de la polifonía de l'Ars antiqua . El teoric anonim d'Anglaterra, del
segle XIII, compara la manera d'escriure els pautats musicals dels discantistes de Franc;:a i
d'Anglaterra, amb els de l'Espanya, i nominatim amb els dels reialmes de Navarra i d'Aragó
(Coussemakrr, I, 349 s.). Aixo suposa que el teoric angles coneixia bé els !libres dels discantistes
de Pamplona i de Catalunya-Aragó; fins ara, pero, no hem trobat rastre dels compositors de
polifonía hispanics al-ludí.~ pel tractadista d'Anglaterra. Aquest tractadista coneixeria tant la
producció dels discantistes d'Aragó, de Navarra i de Castella, que no dubta a comparar-los una
altra vegada amb els del seri' pa'ís; els compara precisament en estudiar el conservadorisme musical d' Anglaterra i d'Espanya; conservadorisme que corro~ren bé avui els codexs conservats .
Les dades del teoric angles que comentarem ja en ~ltra ocasió (Huelgas, I, gz ss.) demostren bé que la polifonía hispanica del segle xm fou coneguda de bona hora a Franc;:a i
Anglaterra. D'on va treure la tal coneixenc;:a de la música híspanica el citat anonim angles?
Per respondre a aquesta pregunta cal que ens fixem amb l'intercanvi que els artistes i homes
de ciencia de Catalunya i de l'Espanya tingueren amb Franc;:a en el segle xm. A la Universitat de París eren ben coneguts els mestres i els estudiants vinguts de les terres d'Aragó i
Castella, precisament els dies del mestratge de tants teorics musicals anglesos i francesas a la
capital de Franc;:a. Encara que fins al present ens siguin desconeguts els teorics hispanics del
segle XIII si exceptuem l'lEgidius Zamorensis, aixo no vol dir pas que els tals teorics no ha·
guessin existit. Segurament, pels teorics espanyols desconeguts, els nostres músics haurien
estat en contacte íntim amb el mateix anonim angles suara esmentat. Els compositors i els
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llibres de polifonía hispanica que avui desconeixem, eren aquells dies coneguts i ben estimats
adhuc en terres de Fran~a i d'Anglaterra, com ho demostren les dades de l'anonim angles citat.
El fet dels mestres de música anglesos i francesas que residien a París des de final
del segle XII alhora amb aquella universitat vers la qual anaven els estudiants del nostre
país, val la pena d 'ésser ben retingut. Ultra Leonin, el fundador de l'escola de Notre-Dame,
i Pérotin, el seu successor, trobem allí Joan Salysbury, primer deixeble després mestre a París,
i més tard bisbe de Chartres. Joan Ballox, el tcoric de noves form es de música. Robert de
Sabilon, angles, successor de Pérotin i com aquest mestre <<discantan>, que perfecciona la música
de Pérotin. L'anonymus IV, angles, del qual parlavem suara, ensenyava també a París, i escrivia
vers el 1272. Qui serien els mestres hispanics, i entre aquests, els catalans i aragonesas, coneguts del teoric angles? Per nosaltres és també preciós el detall que Johannes de Garlandia,
nat a Anglaterra vers el II90, i el 1212 a París, íos mestre de la nova universitat de Tolosa
el 1229. Hom sap com els estudiants de la nostra terra visitaven encara més sovint la universitat de Tolosa tan poc distant de Catalunya. Es tracta del J ohannes de Garlandia, mestre
a París des del 1232 al 1245, l'autor del De musica mensurabili (Coussemaker, Scriptores, I)
que escriuria, segons Ludwig, vers el 1240. A París es trobaven encara els Franco de París
i el de Colonia vers el 1240-I250. R ecordem, també, tot passant, que els dominics catalans
aviat s'escamparen per les universitats angleses i franceses. És així que alguns d 'ells haurien
conegut l'obra de Hyeronimus de Moravia, dominic, i professor de música a París el 1250.
A París hi havia encara vers el 1260 el Petrus de Cruce, d' Amiens, organista de Notre-Dame fins
el 1299, el qual, segons Gastoué, seria el mateix <<Petrus optimus notaton>, recordat pel susdit
anonim angles, i deixeble de Sabilon. Johannes de Grocheo, era també a P~rís vers el 1300.
.J~i,xí com la ~olifo•Jia deis segles XI-XII ens vindria dels monestirs 4el Migdia de Fran~a
pe.r .~mt¡a deis n:-on¡os de Ripoll, la polifonía de !'epoca de Notre-Dame ens vindria també per
mlt¡a dels estudtants de Catalunya i d 'Aragó, deixebles de les universitats de Fran~a.
Sobre la relació que hi bagué entre els músics catalans amb els de Fran~a i d'Angl;'_._.
terra. al segle XIV tenim for~a detalls. Sense moure'ns deis segles XII i XIII podem adduir proves
ben mteressants. Quant a la música monodica, per exemple, coneixcm tropus d' Agnus i dife:ents seqüencies que surten només en alguns codexs catalans i aragonesas, i d'altres de Fran~a
1 d'Anglaterra; llur melodía unes vegades és identica, d'altres es presenta totalment diferent.
Quant a la polifonía, ens fixarem, de moment, només en I'onze fascicle del manuscrit
de Wolfenb~ttel, 677, olim Helmstad. 628, copiat - com tot el manuscrit- en terra anglesa.l
Aquest fascrcle duu una serie de quaranta-set obres de misses marianes a dues veus, entre les
quals trobem set Kyries tropats, un Gloria, quatre Sanctus i tres Agnus també amb tropus i
algune~ proses. L'estil de la música d'aquest repertori compost potser a la ma teixa Gran Bre ·
tanya 1 certament cantat en temples anglesos, recorda el repertori del Ms. r de la Biblioteca
de l'Orfeó CataJa de Barcelona. Ací trobem un tropus d'ofertori, cinc Sanctus tropats., dos
Agnus també amb tropus i cinc seqüencies, tots a dues veus, menys un Agnus que es .~pl'e
senta a tres veus. Es tracta, dones, de dos repertoris marians amb peces a veus. L'estil
d~ls organ~ del manuscrit angles no arriba ni de molt a la finor exquisida de la Jínia melodrca .del dtscant deis organa deis manuscrits de Compostela i de Saint-Martial de Limoges.
~'es~rl .de.l man.uscrit cat~Ja s'acost.a molt al del citat repertori d'Anglaterra, si bé és més
umtl 1 fms ;nes planer 1 no tan nc com el .del manuscrit angles. El repertori angles s'adiu
amb el cata~a, encara en el fet, que les composicions que no són proses, generalment no es
presten a detxar-se enquadrar entremig de barres de compas.
I.
Ultra Huelgas, r, 74, cf. J. H. BAXTER, An old
St. Andrews Music Book (Cod. Heln¡st. 6~8) (Oxford,

1931), i .Handschin, <<A Monument of English Mcdiaevq,l Po!Iphony•> al The Musical Tünes del 1932 i 1933 .
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Les mostres trobades fins ara assenyalen que al nostre país es practicaren ben aviat
els organa, els conductus i els motets que són les formes cabdals de la polifonía al segle xnr;
al costat d'aquestes formes trobem seqüencies i tropus polifonics i també un virolai a. dues veus.
Sobre la practica de la polifonía als nostres temples durant els segles XIII 1 XIV resta
encara molt per estudiar. G. Pujades, Crónica Universal del Principado de Cataluña, VI, r8 s.,
suposa que a la catedral de Barcelona els canonges havien acceptat in totum la butlla Docta
sanctorum Patnt1n, que Joan XXII publicava els anys 1324-25. No hem pogut trabar els documents damunt dels quals es fonamenta Pujades per fer aquesta afirmació. Cal dir, pero,
que la troballa de diferents codexs fragm~ntaris ~mb polifonía ~e. la sego~a m~itat del
segle XIV trobats a Barcelona, Tarragona, G1rona, V¡lafranca, Verdu, 1 el mate1x Lhbre Vermell de Montserrat (Cf. Huelgas, I, 93 ss.) i la manca de polifonía de la primera meitat del
segle XIV, ens fa suposar que la butlla de Joan XXII, cas que hagués tingut influencia a Catalunya, hauria estat només per estirr:ular els nostres músi.c~ a deixar ~a música relig~os~ n~
vella del primer quart del segle XIV, 1 acceptar la produccw nova de 1 escoJa, p~pal d Avmyo.
És molt significatiu el fet ·cte la catedral de Girona que apuntarem a la pagma 287. Com
allí remarquem, la consueta del 1360 manava que per a la diada dels sant~ Innocents a vespres
es cantés J'Al"leluia, Dies sanctificatus amb música a tres veus; es refere1x de segur encara a
la practica d'un organum amb l'estil del segle XIII. D'altra banda, pels documents que coneixem, sabem que a la capella dels reis catalans es va practicar la música a veus sense
interrupció almenys des de la primera meitat del segle xrv.
EL <<DE CANENDI SCIENTIA>> DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. - Ací, es conserva
un tractat anonim de teoría musical al M. 883. En parlar d'aquest tractat per primera vegada al Congrés de Musicología de Viena el 1927, el viuem titular De canendis cientia, empra~t
els mots al proleg que comen~a <<[Q.]uoniam de canendi scientia doctrinam sumus facturv>.
Es tracta d 'un manuscrit en pergamí, de 78 folis, format 23'16 x r6'4, caixa 19'4. X 13'6 cm:
maxim, copiat al segle XIV, inicials sovint per omplir, escrit tot d'un~ ma, amb tl~ta negra. 1
els títols amb vermelló. Malgrat que el codex fos copiat en temps relaüvament tarda, la teona
musical sobre l'organum medieval que allí s'apunta, puja, en part, al s. XII. Aixo :ol ,dir, que la
teoría que el tractat copia és la mateixa que hom estudiava en crear-se el reperton d organa d:l
segle XII de Saint-Martial i de Compostela; aixo vol dir, que el cüdex reflecteix encara 1~ t,eona
musical practicada pel nostre <<Lucas magnus organista>> de la catedral de _Tarrag~na;. a1xo vol
dir, encara, que el nostre tractat abra~a la teoría premensural, que precedt la pohfoma del segle xm dels grans mestres de Notre-Dame de París.
.
.
J. Handschin, en pg.rlar sobre la historia de la teoria de l'organ~m m~dteval a la Zettschrift für Mw., vm (1925-2t). 333 ss., dóna un fragment d'un tractat coptat a fmals del seg:e x_~,
servat al present a Florencia,"Bibl. Centrale, Magliabechiana II. I. 406. El fragmen: en questw,
conegut primer per l'Essais de diphthérographie musicale, de,,)· A_. De ~a F.age ~Pans, 1~62), r:produeix els folis 13 v-IS v. del nostre m anuscrit. El Prof. Handschm tmgue la genhlesa de
proporcionar-nos una rcproducció completa del tractat de Florencia; comparat amb el nostre
cxcmplar, resulta que el de Florencia agafa només els folis 4 v., :r atlla 8, fms al 21 v., ratlla 13,
del manuscrit de Barcelona.
. ,
De moment no tenim a ma l'obra esmentada de De la Fage; pero segons ens comumca
Handschin, després de la seva estada a Barcelona el 1929, el comcn~ament del tractat b.arccloní, s'adiu a un altre que es conserva a Pisa, com hom pot veure pel fragment que en dona
De la Fage a l'obra susclita, pag. 388.
. .,
No ens és pas possible al present el fer un estudi i una descnpc~o detallad~ ~el manuscrit que servem a la Biblioteca de Catalunya; de no haver estat que arnba amb copta tan p~s
terior a la teoría que ell representa, l'hauríem descrit en més detall a la taula dels manuscnts
Biblioteca de Ca t alu nya

34
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que heO: donat. al capítol vrr; el criteri que allí per principi hem seguit és no parlar sinó dels
manuscnts ante:1~rs al segl~ XIV; és per aixo que malgrat que servem cantorals del XIV, cls quals
conse:ven la m,us1ca gregonana deis segles anteriors, tampoc no n'hem dit mot, i és per aixo,
tambe, que a~h no hem pogut parlar del tractat en qüestió. Per mica que hom remirés en
detall el contmgut del nostre De canendi scientia, trobaria moltes concordances amb altres
tractats medievals; així, Hansdchin pogué observar que els folis 20 r-24 r., 64 v., 73 v. i 76 r. del
tracta1 de Barcelona s'adiuen als folis 78r.; 8rr., 8r V., II7 V., sor. (= II7 v.) del recull de teorics
de Se;illa (C?lombina Sig: 5-2-25) que descrivírem també en la nostra Comunicació llegida al
Congres susdlt de V1ena 1 publicada al Bericht del mateix Congrés.
El tractat de Barcelona, ultra l'ofrenar la teoría musical de la música a vcus anterior
a la notació mensura! del segle XIII, parla també (per exemple f. 27 v. ss.), sobre la notació
mensura!. El fet que ací, ultra el parlar de la longa, brevis i semibrevis, parli també de la
m1mma que entra vers el 1300, vol dir que la teoría musical del manuscrit barceloní agafa els
estadis de la polifonía des del segle XII al comenc;:ament del segle XIV.
. , ~L CoDEX DEL BRIT. MusEUM ADD. 36 88r. - Abans de finir aquest punt de la música
pohfomca a la Catalunya clels segles XII-XIII, volem encara remarcar el següent:
Hom coneix bé, que la producció polifonica de Saint-Martial es conserva a París, B. N.,
lat. II~g, 3549 i 3719. Hom havia suposat que el cOdex de Londres Br. Museum, Add. 3688r,
provema també de Saint-Martial,l Recentment poguérem veure i estudiar personalment al
B.r. Museum el codex citat; dies més tard, amb les fotocopies a la ma, poguérem comparar-lo
d1rectament amb els altres de París que certament vénen de Saint-Martial. En el codex de
Lon~res ~o es troba cap senyal que hagi pogut donar peu a fer l'afirmació que tal manuscrit
provmgm del monestir esmentat. A. Hughes-Hugues en parlar del susdit codex en el seu Catalogue of Manuscript Music in the British Museum I (London, rgo6), p. :/40 s., no diu mot sobre
la scva provinenc;:a. Pel fct que algunes de les peces del codex de Londres es trobin també....e~
els manuscrits citats de París, i pel fet que l'estil deis organa que conté s'adigui més o mcnvs amb
els deis co~ex ~e Saint-Martial, s'havia suposat com a cosa natural que els quatre ma~uscrits
que contemen s1 fa no fa el mateix repertori polifonic, procedissin també de la mateixa escoJa.
Comparats bé els quatre manuscrits, hem pogut remarcar com la notació del de Londres
s'allunya forc;:a de la notació deis tres restants de París; hem pogut també ¿mprovar que algunes de les. pece~ que es troben repetides en els codexs de Franc;:a, tenen nbmés igual la veu
fonamental, l el d1scantus és totalment diferent; en canvi, una composició que es trobi repetida
en dos codexs de Saint-Martial, duu quasi id€mtic adhuc el discant, en ambdós manuscrits.
Sembla, do~cs, cosa clara que el manuscrit del Brit. Museum no prové de Saint-Martial, malgrat
que la poes1a deis textos tingui el mateix caire deis del seu repertori.
Es prematur avui el poder aclarir la provinenc;:a del citat manuscrit; pero per la mostra
de l'es:riptura i de la tinta, no seria cap absurd que el codex de Londres provingues d'_¡:tlgun
m?ne~tu· catala, Sant Miquel de Cuixa, per exemple, o almenys d'algun altrc monestü~''<tleJ
M1gd~a de Franc;:a íntimament lligat amb els de Catalunya .2
1 . . F. LUDWIG, al Handbuch der Musikgeschichtc,
de Guido AoLER, scgona edició, 177 ss.
2. En comunicar de paraula a l'amic J. HANDSCHINel nostrc dubte sobre la provinenc,:a del manuscnt Citat de Londres, ens trobarem que ell - que
tant ha estudtat els codexs de Saint-Martial - tampoc no creía en !'origen limogí del codex en qüestió.
Sobre el contmgut l1terari del manuscrit.de Londres
vegeu, endemig, l'estudi que H. SPANKE n'ha escrit
per al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya del 1934,

en el qua! nosaltres hcm afegit una reprodncció i alguncs transcripcions del manu sc rit de l Drit. Museum.
Segons hom pot veure pcr l'estudi de Spanke, encara
que amb els dies es posi en clar !'origen d'aquest
codcx, i resulti tanmateix que el! fos copiat en altre
indret més o menys allunyat de Saint-Martial, sernpre
hauríern de confessar que l'estil literari deis seus
textos reflecteix el mateix cstil deis de l'escola de
Saint-Martial. Quant a la música, rnalgrat l'assemb!anc,:a d'estil , ·_, és una altra cosa.

CAPÍTOL IX

ELS DRAMES LITÜRGICS

EsTums FETS. - La qüestió sobre els drames litúrgics mPdievals apassiona també els
estudiosos des de molts anys. Es una materia que es Higa íntimamcnt amb la historia de la
litúrgia, la literatura i la música de l'Edat mitjana. Fins ara, hom ha estudiat de prop i ha
editat amb tota cura els textos literaris; així mateix, hom n'ha estudiat la naixenc;:a i el seu
desenvolupament historie. E. du Méril,l L. Gautier, 2 G. Milchsack, 3 F. J. Mone, 4 M. Sepet, 5
R. Froning, 6 E. K. Chambcrs,? A. Gasté, 8 C. Lange 9 i tants d'altres com podríem citar, editaren
i estudiaren textos preciosos d'aquclls dramcs primitius amb text llatí. · W. Meyer, 10 W. Creizenach,11 L. Wirth,12 W. Stammler, 13 G. Cohcn, 14 A. Jcanroy, 15 M. Manitius, 16 K. Dürre,l7 J. Schwietering,18 M. Béihme, 19 H. Brinkmann, 20 V. de Bartholomeis21 i, sobre tots, K. Young, 22 perno citar
més que cls principals, han donat una actualitat plena a aquesta mena d'estudis. Els esmentats treballs, pero han deixat sistematicament de tractar el fet litúrgic - o si l'han tractat,
1. Origines latines du Théátre moderne, París, 1849;
una altra edició en facsímil del 1897. - Poésies inédites du Moyen Age. Paris, 1854.
2. <•Origines du Th:'atre rnoderne•> a Le Monde
del 1872 qu e no hern pogut consultar. - La Poésie
religieusc dans les Cloítres des ¡xe.x¡e siecles. París,
1887. - Histoire de la Poésie liturgique au Moyen Age:
Les Trapes. París, 1886.
3. Die Oster-und Passionsspiele i Die lateinischen Osterfeiern. Wo!fenbüttel, 188o.
4· Schauspiele des Mittelalters, I-II. Karlsruhe,
1846.
~5· Le Drame chrétien au Moye.n Age. Paris, 1878.
Origines catholiques du Thécítre mo'!terpco. Paris, [1901].
Les Prophétes du Crist. Paris, 1878.
6. Das Drama des Mittelalters, a Deutsche National-Litteratur. Stuttgart, [1891].
7· The M edia eval Stage, I·II. Oxford, 1903.
Nova edició sense retocar, del 1925.
8. Les Drames liturgiques de la Cathédrale de
Roucn. Evreux, 1893.
9. Die lateinischen Ostcrfeiern. Münehen, 1887.
10. Fragmenta Burana. Berlin, 1901. Tarnbé Gesammelte A bhandlungen zur mittellate¡nischen Rythmik,
I-II, Berlin, 1905.
11. Geschichte des neueren Drama.s. Nova edició,
I-II. Halle, 1911-23.
12. Die Oster-und Passionsspiele bis zum XVI.
J ahrhundert. Halle, 1889.
13. Das religiose Drama im deustchen Mittelalter.
Leipzig, 1925.

q. H ·istoire de la Mise en Scene dans le Théátre religieux francais du M oyen Age. Paris, 1926.-Le Thélitre religieux en Fr,~nce au Moyen Age. París, [1928].
15. Le Thédtre religiwx en France du x¡e au
XIJ ¡e siecles. Paris, 1924.
16. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittrlalters, I-III. München, 19II-1931.
17. Die Mercatorszene im lateinisch-liturgischen, altdeutschen und altfranzosischen religiosen Drama. Gottmgen, 1915.
18. «Uber den liturgischen Ursprung des rnittelalterlichen geistlichcn Spiels•> a la Z eitschrift für deutsches Altertum, LXII (1925).
19. Das lateinische Weinachtspiel. Leipzig, 1917,
als Beitrdge zur J(ultur-und Universalgeschichte, XL.
20. Zutrr:.U rsprung des liturgischen Spieles a Xenia
Bonnensia : Festschrijt zum fünfundsiebzigjdhrigen
Bestehen des Philologischen Vereins und Bonner Júeises.
Bonn, 1929.
21. Le Origi-ni delta Poesia drammatica italiana.
Bologna [1924]. - ll Teatro abruzzese del Medio Evo.
Bologna [1924].
22. «Sorne Texts of Liturgical Plays" a Publications of the 111odern Language Association of America,
xxrv (1909), 294 ss. - Ultra una serie rnolt interessant d'estudis i edieions del text de diferents drarnes
a la publicació esrnentacla, a Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters, del 1909,
1912, 1922, a I'Speculum del 1926 i 1930, etc., etc.,
vegeu sobretot la seva obra darrera The Drama of
the Medieval Church, I-II, Oxford, 1933.
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ha estat sovint amb fon;:a inexactitud - i el fet musical íntimament anexos als tals dram es.
Només K. Young dóna ja més importancia a la qüestió litúrgica en la seva recent obra The
Drama of the medieval Church. I és m és d'estranyar que els historiadors dels drames medievals
no es llancessin més a l'estudi detallat del fet litúrgic justament amb el drama, car la litúrgia,
cristiana dramatica com és, fou la creadora de les peces esmentades, i tots els drames primers
evolucionaren entorn de la litúrgia dels monestirs i de les catedrals.
Pel que fa a la música dels tals drames, ha estat ja més estudiada, pero ni de molt hom
li ha donat la importancia que aquella música es mereix. Els estudis de F. Danjou del 1848,1
A. Schubiger del 1858, 2 d'E. de Coussemaker del 186o, 3 W. Meyer del 1901,4 B. M. Loriquet ,"
R. Brandstetter, 6 A. Gastoué,7 H. Villetard, 8 H. Riemann,9 M. Chasles,1o O. Kade,n A. Orel,I2
F. Ludwig,l3 O. Ursprung, 14 Kathi Meyer, 15 H. Angles, 16 V. Ripollés, 17 els benedictins d el monestir
de Santa Hildegard in Eibingen,IS P. Bayart, 19 F. Liuzzi,2o F. Gennrich,21 R. Haas,22 A. J can23
roy, Th. Gérold, i E. Monaci 24 han aportat documents musicals i estudis preciosos.
Quant als estudis fets a la nostra península, existeix per dissort ben poca literatura. Villanueva fou el primer qui en el seu Viage i en els seus estudis, conservats inedits, va recollir
tot aixo que trobava a mesura que recorría els arxius i biblioteques de catedrals de Catalunya
a comen<;:ament del segle XIX. Villanueva fou el primer qui, ultra el fixar-se amb els textos,
es va detenir a extractar les notes litúrgiques de les consuetes en la part cerimonial dedicada
als drames. Mila i Fontanals tracta a fons la qi.iestió deis misteris i drames religiosos catalans
escrits ja en vulgar, i deixa ele banda els arribats amb text llatí en el cas que hagués arribat a
coneixer els que s'han servat als codexs catalans. 25 K. A. M. Hartmann cleia coses belles en estudiar el drama hispanic dels tres Reis. 26 A. F. Schack sembla que no arriba a coneixer els drames medievals llatins servats a la península, i per aixo es cleté sols amb
fet deis clrames hispanics ja amb vulgar.27 F. Pedrell estudia i edita la música del Miste.r i de la Verge ele l'As-

sumpta cl'Elx;l J. Ruiz de Lihory (baró d' Alcahalí), dona va a coneixer diferents textos musicals
i literaris sobre els misteris sacres de Valencia. 2
P er la música dels drames religiosos valencians cal també recordar M. Baixauli, qui, en
diferents ocasions, va estudiar i transcriure la música d'aquests drames, que, malgrat ésser ja
deis segles xvi i xvrr, tenen un interes especial per a l'art teatral del nostre país. 3 D<llTerament fou V. Ripolles qui torna a parlar de la música d'aquests drames amb text llatí i vulgar
de Gandia i Valencia. 4 Com apuntarem més enlla, els noms de Barbieri, Pedrell, Sablayrolles,
Angles, Pujo! i Ripolles són ja coneguts per haver estudiat i transcrit textos musicals amb el
cant ele la Sibil·la, i diferents epístoles farcides amb text llatí i profa.
El citat K. Young, gracies al seu sojorn al monestir de Solesmes, pogué estudiar detinguclament i editar amb tota consciencia els diferents textos dels clrames litúrgics de Ripoll i dels
al tres servats als dos manuscrits de la B. N. de Madrid provinents de Sicília. 5 Degut a la primera eclició qu e Young féu deis textos llatins dels clrames de Ripoll l'any 1909, K . Di.irre pogué
encara analitzar-los de prop el 1915. 6 Més recentment, fou el pare G. Prado, monjo de Silos,
qui donava a coneixer ]a música del drama pasqual, del segle XII, trobat en Ul1 codex fragmentari ele Santiago de Compostela. La versió ele Santiago, anotada amb notació aquitana clamunt
línia, agafa des ele l'<<Ubi est Christus, meus Dominus>> fins els mots <•anunciat resurrexisse Christum>>, i la tonada és quasi igual a la que reprodu!m nosaltres a l'cxemple <•Hora est, psallite>>
ele la pag. 272.7 Ell matcix, l'any 1926, havia també ed itat el text clels <<Versus ad facicndum
peregrin nm >> del C. 132 ele la B. N. de Maclrid 8
Donada la importancia que tingué entre nosaltres la practica deis drames litúrgics meclievals, bé val b pena que ens detingucm una mica en aquesta qi.icstió que tan es lliga amb
el fet litúrgic, la literatura i el cant popular de casa nostra. Donat que les consuetcs i els
llibres de comptcs clels nostres temples aporten una bellesa ele dades encara inccl ites sobre la
forma com s'executaven aquells drames a casa nostra, no renunciem pas a fer-ne un estudi
m<~s detallat quan el t emps ens vagui.

tl

r. «Le Théatre religieux et populaire au xme
siecle: Le Mystere de Danieh> a la Revue de la Musíque religieuse, populaire et classique, IV (1848), 65 ss.
que no hem pogut consultar.
2.
Musikalische Spicilegien, v. Band der Publikation dlterer praktischer und theoretischer Musikwerke
de la Gesellschajt für Musikforschung, J ahrgang IV,
Lieferung n. (Berlin, I876). També Die Sdngerschule St. Gallens vom achten bis zwoljten jahrhunderf.
Einsiedeln i New York, I858 i amb traducció fran-

cesa per Th. NISARD.
3· Drames liturgiques du M oyen Age. Reunes, r86o.
- Histoire de l'Harmonie au Moyen Age. Paris, 1852.
4· Fragmenta Burana citats.
5· Le Graduel de l'Église cathédrale de Rouen au
XIII• siecle. r-n. Rouen, 1907.
6. Musik und Gesang in den Luzerner Osterspielen
al Der Geschichtsjreund, Einsiedeln. Bd. 40 (r885).
. 7· La Tribune de Saint-Gervais, IX (1903), 155 s.
1 XI (1905), 378 ES .
8. Ojjice de Pierre de Corbeil a la BibliotheQue
musicologique, rv. Paris, 1907.
9· Das Probleme des Choralrhythmus al jahrbuch
Peters, XII, 1905.
ro. «Le Drame liturgiquen a La Vie et les Arts
Liturgiques, m (1916-r7).
I I.
Die altere Passionskomposition bis I6]I. (Gütersloh, 1893).
12. Die Weisen im Wiener Passionspiel, a Mitteilungen der V. für Geschichte d. Stadt Wien del 1926.
13. Handbuch der Musikgeschichte de G. ADLER.
I 4· «Die lateinische Osterfeier und die Anfange

··"l ~

des neu e ren Dr<l.m as» a la Zeitschrijt jür Mw. n
(1919-20). - 1\ut!t oli sc!te l<irchenmusik al Handbu ch
der Jl[usikwissmschaft, cl'E. BüCKEN, 76 ss.
15. «Uber die ,\Jelodiebildung in den geistlichen
Spielen des lriill en Mittel<llters,, . al Bericht del Congrés de Mu s ical• .gia de Viena del,' 1927 ..
16. ~<E l Cant de la Sibil·lan, a ·Vida Cristiana, I 9I7.
~<L' Epísto l a fan;:icla .. . ele san t Esteve>>, ibíde m, 1x (1922).
17. Bericht iiber den Musikwíssenschajtlichen ]{ongress in Base!. Leipzig, I925. - El Drama litúroico.
Valencia, 1928.
b
18. Der hl. Hildegard von Bingen ~<Reigen der
Tugendenn ( Ordo virtutum). Ber!in, 1927.
I<J. Adam de la Bassée ("1 1286). <Ludus super
Anttclaud'tanum>> d'aprés le ms. original conservé ,¡ !a
Bibliotheque Municipale de Lille. Lille, I939·
20. ~<Dra mmi musicali dei seco li XI-xrvn fo~. Le
vergine savie e le vergine folli>>, a Studi medie'itlli,
III (1930), 82 SS.
zr. Zeitsclwift jür JVlw,, XI (1928-29), 280 ss., i

Grundriss einer Formenlehre.
22.
Aujjiihrungspraxis der M~tsik al Handbuch de
Musikwissenschajt, cl'E. BüCKEN, s8 SS.
. 23. Le ] eu de Sainte A;¡mis a Les Ciassiques fran~ats du Moyen Age, n.o 68 (Paris, 1931). Vegeu més
avall, pitg. 3II, nota.
24. Pels seus facsí mils, e f. pp. 288 i 3 rr.
25. Obras Completas, VI (rSgs), 203 ss.
26. O ber das altspanische Dreikonigspiel. Beutzen,
1879·
27. Geschichte des dramat. Liturgie und J(unst in
Spanien i amb traducció castellana. (lVI<l.clrid, 1885) .

l.

z6g

Els drames del Cicle Pasqual

OmcE:-.r I EVOLUCIÓ. -- El lloc c\'origen dels dmme:; litú1·gics, tal com tenim els estudis fou Frawa. La litúrgia mossiuab és encara més clramatica que la litúrgia de Roma;
sembla, clones, natural, q·ne traspuant arreu com ella traspua clramatisme, Espanya hagués
hagut de coneixer i practicar\ja en els temps florits de la litúrgia mossarab els clrames litúrgics;
el mateix fct del cant de la Si billa, del qua! parlarem en detall a les pags. z88 ss., se m bla que
cns dóna pcu per a presumir una tal hipotesi. Si hom es fixa en aquelles lecturcs, en les oracions, prdacis, antífones i rcsponso ris de la li túrgia hi spanica, es dóna tot segu i t compte de les
parafrasis amples que adornen tot aquell repcrtori; parafrasis i ,c omentaris que recorden tot seguit els tropus més vells escrits en prosa. Malgrat aixo, hom ho ha descobert enlloc, fins ara,
r. La Festa d' Elche, ou Le drame lyrique li tHrgique espagnol (Paris, 1906), publicat primer als Sammelbiin.de der IMG., ¡¡ (1900-01), 203 ss. i cl csprés
a La Tribune de Saint-Gervais, XI (1905), 289 ss.
2.
La música en Valencia. Diccionario biográfico
y crítico. Valen c ia, 1903.
3. Razón y Fe, IV, 154 ss. Taml.Jé a Musica
Sacro-Hispana, vn (1914), r66 ss. i amb suplement
n1usical.

4· El Drama lit1irgico, ja esmentat.
5· The Dram of the 1\fedieval Church, n.
6. Die lVlercatorszene im lateinisch-liturgischen ... .. ,
ja apuntat.
7· Cf. la re vista Nós, XIV (Ourense, 1932), 78-So.
El pare PRADO la dóna a la 5.a superior del que apunta
el manuscrit; aquest la clóna amb la tessltura del
coclex de Vic, XXXI, f. 48.
8. h:evista Eclt·siástica, xxx, 1926. 267 ss.
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el més petit rastre que pogués induir-nos a creure que la litúrgia mossarab hagués conegut la
practica deis drames litúrgics abans que els monestirs del Migdia de Franr;a i el de Saint-Gall
de SuYssa. Les mostres que citem més avall, copiades per Young de codexs mossarabs provinents de Silos, són ja tardanes i purament copia d 'altres monestirs on des de segles es practicava ja la litúrgia de Roma.
La litúrgia romana, com la gaHicana, la mossarab i la milanesa, conegueren ja de segles
ben antics la cerimonia de l'Adoració de la Creu el Divendres Sant; els mateixos planys del
Popule meus que tan punyeixen avui encara i que tan amats foren a Franr;a i Espanya, es
canten avui rtmb una melodía que Roma empra a ls repertoris gaHica i mossarab.l Recordem,
també, de passada, el dramatisme que respira la mateixa practica de la Depositio Hostia e, usada
en els temples en dies ben tardans, malgrat les diferents prohibicions eclesiastiques de segles pos
teriors. Aquesta practica consistía a reservar una hostia consagrada, dins el sepulcre preparat
abans, entre la missa i les vespres del Divendres Sant. A aquesta cerimonia seguía l'Elevaiio
H ostiae. Aquesta consistía en la processó que l'abat feia el dia de Pasqua a la nit, abans de
comenr;ar les matines, per dur la Sagrada Forma reservada a l'altar major. És conegut el dramatisme que tenia el responsori <<Maria Magdalena et altera M aria>>, que hom canta va durant
aquesta processó. La mateixa practica actual de la litúrgia romana de la missa dels Presanti ficats del Divendres Sant, en la qual el celebrant no consagra, sinó que sumeix !"hostia consagrada el día abans, és testimoniada ja pels Ordines Romani I, del segle VII, els quals recorden
la litúrgia del segle vr. La cerimonia de l'Adoració de la Creu que avui practiquem, aviat dugué anexa la Depositio Crttcis amb l'Elevatio Crucis i la Visitatio Sepu1chri, qne tanta volada
prengué arreu dins el ritu monastic. La Regularis Concordia, del benediotí angles sant Ethelwold, escrita entre els anys 965 i 975, apunta el següent que aclareix bt el que passaria als
nostres monestirs:
;
«<n die sancto Paschae ... eiusdem tempore noctis antequam matutinorum signa movean.....tur sumant editui crucem et ponant in loco sibi congruo. .. . Dum tertia recitatur lectio quatuor
fratres induant se, quorum unus alba indutus ac si ad aliud agendum ingrediatur atque latenter
sepulchri locum adeat, ibique manu tenens palmam quietus sedeat. Dumque tertium percelebratur responsorium residui tres succedant, omnes quidem cappis induti turrihpla cum mcensu
manibus gestantes ac pedetemptim acl similitudinem querentium quid veniant a~te locum scpulchri. Aguntur enim haec ad imitationem angeli sedentis in monumento atque mulierum cum
aromatibus venientium ut ungerent corpus Ihesu. Cum ergo ille residens tres velut erraneos
ac aliquid querentes viderit sibi adproximare incip1at mediocri voce dulcísono cantare Quem quaeritis : quo decantato fine tenus respondeant hi tres uno ore Ihesum Nazarenum. Quibus ille,
Non est hic : surrexit si cut praedixerat. I te nuntiate quía surrexü a mortuis. Cuius iussionis voce
vertant se illi tres ad chorum dicentes Alleluia : resurrexit Dominus. Dicto hoc rursus ille residens velut revocans illos dicat antiphonam Veníte et videte locum : haec vero dicens surga.t, et
crigat velum ostendatque eis locum cruce nudatum sed tantum linteamina posita quibu8 cAfx
involuta erat. Quo viso deponant turribula quae gestaverunt in eodem sepulchro sumantque
linteum et extendant contra clerum, ac veluti ostendentes quod surrexerit dominus, etiam non
sit illo involutus, hanc canant antiphonam, Surrexit Dominus de sepulchro, superponantque linteum altari. Finita antiphona Prior, congaudens pro triumpho regís nostri quod devicta morte
surrexit, incipiat hymnum Te Dettm laudamus : quo incepto una pulsantur omnia signa.>> 2
I cal tenir present que la Regularis Concordia del monestir angles explica com ells n'havien pres model de Fleury-sur-Loire -el monestir que es relacionava amb Ripoll- i de Ghent.
Més amunt hem parlat sobre la practica deis tropus a Catalunya. Dones bé, el fet dcls

tropus va dur tot seguit a la ereació d'uns breus dialegs cantats, en els quals es trobaven una
pregunta i una resposta; són els coneguts dialegs primeres ccHules del drama litúrgic. Hom
pren Franr;a com el país d'origen dels tropus llatins. Malgrat aixo, el text més antic que coneixem del tropus que dona origen al drama pasqual el copia un manuscrit de Saint-Gall de
SuYssa; és el Stiftbibliothek Ms. 488, p. rrr. Aquest tropari d el segle x, en copiar el tropus,
escriu : <<ltem de Resurrectione Domini. I nterrogatio : Quem queritis in sepulchro, Christicole? Responsio : I e'sum N azarenum crucifixmn, o celicole. Non est hic, surrexit si cut predixerat; ite, nuntiate quía surrexit de sepulchro. RESURREXI!\. No cal dir, que aquest <iarrer mot és el comenr;ament de l'introit de Pasqua. Aquest mateix tropus, ja una mica eixamplat, es troba en altres
manuscrits i al tropari de Saint-Martial, copiat els anys 923-934, avui a París, B. N. la t. 1240,
f. 3ó v.; la versió d'aquest manuscrit, pel mateix fet que arriba ja més eixamplada, sembla tanmateix posterior a la de Saint-Gall. És per aquest detall que hom ha suposat que el tal tropus
seria obra del monjo Tutilo, que encara vivía el 912. 1 Qui vulgui seguir el desenvolupament
d'aquest tropus, cal que vegi l'obra de Young ja esmentada, on aquest especialista del drama
medieval apunta les diferents versions d els segles x, XI i següents.
La versió susdita de Saint-Martial afegeix ja : <<Psallite regi magno, devicto mortis imperio!>>
abans de la Interrogatio i la Responsio. Aquesta és també ja més ampla que la de Saint-Gall.
És la mateixa versió que es troba en diferents codexs d'IH!lia dels segles XI i XII i que Young
cita a The Drama, I, 210 s., i 570 ss.
Una altra versió de Saint-Martial es troba en el tropari de París, B. N., lat. 1rr8, f. 40 v.,
cOdex del segle x, copiat segons sembla el 988-996. En comptes del verset Psallite regi magno,
ací s'apunta ja el que trobem més tard a Ripoll : <<Hora est, psallíte: iubet dompnus 'canere; eia,
eia dicite!>> I després del <<ite, nunciate quía surrexit>>, s'afegeix : <<Alleluia, ad sepulcrum residens
angelus nunciat resurrexisse Christum. En ecce completum est illud quod olim ipse per prophetam
dixerat, ad Patrem talíter inquiens: RESURREXI>>. Aquest tropus surt també al tropari de la Biblioteca Capitular d'Apt, Ms. 4, del segle x-XI, f. 33 v.- 34, amb variants com la següent:
<<Alleluía, resurrexit Dominus, hodie resurrexit, leo fortís, Christus, filius Dei; Deo gracias, dicite eiaf>>
Encara, en un altre manuscrit de Saint-Martial, París, B. N., lat. II39, dels segles XI-XII,
f. 53, es traba una versió incompleta que titula <<(H)oc est de Mulieribus: Ubi cst Christus, meus
Dominus et filíus excelsus? Eamus vídere sepulcrum. Quem queritis in sepulcro, o Christicole?>>
Aquesta versió s'adiu amb la del tropari de Ripoll, avui a Vic, cxr, de comen<; del segle XII,
que diu així:
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A. GASTOUÉ, Le Graduel et l'Antiphonaire Romains (Lyon, 1913), 264 s .

2.

309.

E. E:.

CHAMBERS,

The Mediaeval Stage, n,

Versos
U bi est Christus, meus Dominus et filius Excelsi? Eamus videre sepulcrum.
Allcluia, ad sepulcrum residens angclus nunciat resurrexÚse Christum.
En ecce completum cst illud quod olim ipse per prophetam dixerad, ad Patrem taliter inquiens:
RcsurrexÍ>>. 2
El tropus apuntat arriba ja amb versió completa que abrar;a tots aquests estadis descrits
suara de Saint-Gall i Saint-Martial al tropari de Vic, XXXI, f. 48 v.-que prové també de Ripoll-i al Processionarium de Vic, codex cxxrv, f. 2 v., ambdós del segle xnr. En aquest, la rúbrica
apunta simplement : <<In die sancto Pasche. Tropus>> . Dom M. Sablayrolles edita la versió del
codex XXXI de Vic - que s'adiu a la del CXXIV - a Vida Cristiana, III (1916-17), 366. Aquesta
melodía canta així:
I.

1, 201

YoUNG, The Drama of the medi eval Church,
ss.; a les taules v i vr dóna el facdmil amb

neumes deis tropari s de Saint-Gall i Saint-Martial.
2. Vegeu YouNG, 1, 212 i 570.

•

!•

[H]o- ra

e

est, psal- li _ te;

..

est Chri _stus, me _ us

•

•
E - a- mus

e

-~

•

cri - sti _ co

e j
Non

e

~
est

•

!1

a

- te

c--.

•

1

lh L' -8~

•

e

•

11

•

•

•
.é::!.t-

•

- xi\
••

!1

- -

r·

•

•

- cut

~-

•

•

•

1

an _ .go _ lus

- di

•

com~ple_tum

~

•~·

•

- lu - ia
•

~

1

.

,..

il _ lud quud

o - lim

· -~
- le.
-

nun _ ci

te,

., ~
f

•• •

,..

ad , se _ pul_crum

,

~

•
ip _ se

_,...

.

•

Chri _stum.

1

.~

•

per pro_ phe _

1

'

ta..;n di - xe - rat,

•

•

ad Pa- trem

1•

<<Post aspersionem aquae benedictae fit processio. Qua finita, Episcopus cum ministris,
eat ad altare S. Mariae Magdalenae, et ibi sedeat et induat se casullam, et sint cum eo induti XII.
sacerdotes, et vr. diachoni, et antequam inde exeat, vadat diachonus cum virga pastorali in
manu, et cum uno socio ad altare S. Petri, et dicat alta voce Ora est, psallite : iubet Dompnus
psallere; eia, dicite. Et in choro sint induti vr. clerici cum capis sericis, et stent duo ad altare,
et alii duo ex eis ante altare, qui dicant Ubi est Christus meus Dominus? Et illi qui sunt ad
altare Quem quaeritis in sepulchro etc .... Et alii dicant ]esum Nazarennum; et illi qui sunt ad
altare levent pallium altaris dicendo Non est hic : surrexit, et alii vero debent redire ad chorum
cantando Allelttya. Ad sepulcrum residet angelus, nuntiat resurrexisse Christum. En, ecce completum est. Et in coro dicant AD DIAPASSON Gloria Patri, et dicatur Missa in solemnitate ... >> De
moment no podem aclarir el significat d'aquests mots AD DIAPASSON; vol dir, potser, que des
del cor cantaven aquest Gloria Patri a !'octava, seguint la melodia dels clergues, o potser vol
dir que el cantaven amb música a veus?
EL DRAMA DE LES TRES MARIES. - El tropus apuntat passa encara per altres etapes fins
arribar al drama de les tres Maries, conegut amb el nom de Visitatio Sepulchri. Una de les primeres manifestacions dramatiques d'aquesta Visitatio Sepulchri es troba al Breviarium del
segle XI, provinent de Silos, guardat al present a Londres, Brit. Museum Add. Ms. 30848,
f. rz5 v., donat a coneixer primerament per Lange, n. 27, de la seva obra:
<<Interrogatio : Quem queritis in sepulcro hoc, Cristicole? Responsio : Ihesum Nazarenum
crucifixum, o celicole. I nterrogatio si ve responsio, antiphona : Non est hic, surrexit sicut loquutus
est; ite, mmtiate quia surrexit Dominus, alleluia. Surrexit.>>
Aquest text va precedit per la Processio ad Fontem de les vespres de Pasqua i seguit
de dues antífones. En altre Breviarium del segle XI, provinent també de Silos, avui a Londres,
Brit. Museum Add. Ms. 30850, f. ro6 v., es troba aquest mateix tropus de Silos, escrit al marge,
entre el ~. m. Dum transisset i el Te Deum .
El drama prengué encara més volada amb la composició de la prosa Victimae paschali
laudes, escrita al segle XI, potser per Wipo, el capella deis emperadors Conrad II i Enrie III.
El fet que aquesta prosa dugués el dialeg : <<Die no bis, M aria, q~tid vidisti in via>> i la resposta
de Magdalena, es prestava a meravella per al desenvolupament del drama. Aquesta prosa,
afegida als elements dramatics del tropus apuritat, i adhuc per ella sola, va produir una literatura portentosa del drama pasqual. Encara al segle XIV trobem que la consueta de Palma de
Mallorca escriu el següent:
<<In Matutinis XII. Pbri. tenentes cereos accensos in manibus, dicant Invitatorium Alleluia,
alleluia, etc... Post m. ~. Jinita Verbeta Hodie resurrexit Dominus, antequam dicatur Te Deum
laudamus, tres Pbri. induti ~estimentis et dalmaticis, velati in facie, tenentesque cereos accensos
in manibus, exeant de sacristiá srraviter et morose, et veniant ante pavimentum altaris B. Mariae,
et stantes super altiorem gradum altaris, unus post alium, primus ipsorum incipiat et dicat totum f!. prosae, scilicet, Victimae Paschali la1-tdes, vertendo faciem suam versus chorum, et alius
inmediate post primum dicat secundum f!. Agnus redemit et tertius dicat tertium fl. Mors et
vita. Et omnes vertant faciem suam versus chorum. Praecentores, autem, tenentes cereos accensos in manibus, stent ad ostium chori vertendo facies suas versus altare B. Mariae; et dicant
cantando, hunc f!. Die no bis M aria, quid vidisti in via? Et praedicti tres Pbri. venient quasi
in principio capitis, prope tumulum Domini regis, stantes unus post alium. Et primus ipsorum
respondeat praecentoribus, et dicat totum f!. Sepulchrum Christi. Et praecentores iterum dicant
Die nobis Maria. Et secundus presbiterorum respondeat Angelicos testes. Et praecentores tertio
dicant : Die nobis Maria. Et tertius presbiter dicat Surrexit Christus. Finito isto ultimo f!.
praecentores, vertentes facies versus chorum, dicant hunc fl. totum : Credendum est magis ... et
dicat totum f!. Scimus Christum. Dicto isto y. illi tres Pbri. redeant ad sacristiam. In0
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El fonament d'aquesta melodia es troba als troparis susdits de Fran¡;a i de Su!ssa. Dom
A. Schubiger, Musikalische Spicilegien, reprodueix la versió d'un codex del segle xm d'Engelberg
que s'adiu a la nostra en alguns passatges, si bé la versió catalana és molt més simple que la
de Sui:ssa. A Catalunya el tal ttopus perdura així, poc ¡;a poc lla, fins al segle xv, com ho
proven els cantorals· M. 39, f. CXLV, i M. 40, f. 6g v. de la Biblioteca de Catalunya. Al nostre
país, aquest tropus prengué tota una representació dramatica als temples principals; ho proven
la consueta vella de Vic, que puja al segle XIII, i la de Girona, que és del segle XIV. La consueta de Vic, a la qua! segueix la de Girona, en parlar de les matines de Pasqua, escriu : (iin
Matutinis post RJ. m. cum Verbeta, fiat Repraesentatio de tribus Mariis. Qua facta , Episcopus
dicat Te Deum.>>

Bibliot~Cíl

de Catalunya

35
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terim, omnes de choro accendunt cereos et teneant eos in manibus quousque matutinum finiantur; et Episcopus vel ebdomadarius incoat Te Deum laudamus.>>
La consueta de Girona de mitjans del segle XIV anota : «<n feria na [post Pascha] post
primam, missa de Resurecsione cum prosa Victimae, in qua pueris ter interrogantibus e coro Die
nobis Maria, ter etiam respondeat alius in altari existens indutus dalmatica cum alifafa in capite, tenens capsam in manibus in Repraesentatione sepulchri versa facie ad chorum.>>
La consueta manuscrita de Mallorca del I5II, segons apunta Villanueva, no posava el
cant de la prosa Victimae paschali laudes fins el dimarts de Pasqua, i la rúbrica manava el
següent, que en part Villanueva tradueix del catala : <<Presbiter quidam Mariam Magdalenam
repraesentans dalmatica viridi indutus, coopertus autem tela rubea, stet ad ianuam ultimam
chori dum cantabitur in missa Alleluia. Qua finita, ingrediatur, et in ipso limine intonet Victimae, et finito 1 ji. vadat per medium chori fere ad gradus altaris et ibi interrogata a XII. presbiteris de choro Die nobis Maria, respondebit ut in die Paschae notatum est, ostendens pro se
nata populo insignia, sive picta, sive quidpiam consonans (improperia vocat Consueta). Quae
addit "E quant vindra en aquell pas que la Maria aura a cantar Dels cossos resucitar, seran aparellats daval l'altar major set o vuyt fadrins, o tants quants volran, ab camís e cuberts los caps
ab amits; e quant vindra lo loch de resuscitar, exiran devall l'altar, e radolant fins baix al darrer
grahó, anar-sen an a la sacristia.">>
«ltem iuvenis in angeli specie indutus, supra in loco elevato super capellam S. Gabr ielis
stare iubetur : "Quant vindra lo cas que aura a cantar, tindra les ales plenes de cand.eles enceses
e eixint fara una bombarde, o algun ramor, significant la impetu del seu aixir".>> Villanueva,
ja remarca, pero, que la consueta és en aixo molt incompleta, donat que el sagrista només anotava la part que es referia a ell.
·,
Quant al drama de les tres Maries comentant la visita de les tre;. dones al sepulcre la
matinada de Pasqua, fou encara més conegut a Catalunya. No hem pogut pas fer recerca en,._.
tots els missals i cantorals catalans per trobar l'evolució típica d'aquest drama al nostre país.
Ni tan sols hem tingut temps per a remirar les diferents consuetes deis segles xm-xv servades
en diferents indrets de Catalunya. La següent rúbrica de la consueta del segle xv de la Seu
d'Urgell acredita que al segle xv era ben practicat el tal drama als nostres temples.
A la susdita consueta d'Urgell trobem el següent : <<Notandum est, quod dum 3· R¡'. dicitur, succentor debet habere 3· pueros quos debet facere parari juxta altare
Odonis ut infra
dicetur. Postea sint quatuor clerici et stent in pavimento altaris, scilicet duo in parte dextra,
et duo in sinistro. Et dicant bini : Adam novus omnis. Et praecentor vel succentor vocet tres
Marias dicendo : Venite. Prima vice alta, secunda altiora, tertia altissima. Pueri habent facies
tectas velaminibus tenuissimis, et quilibet deferat capam rubeam sicut vicarius S. Odonis voluerit eis tradere; et quilibet portet capssam cum candela accensa quas debet dare janitor major.
Et cum succentor vocat eas, sint ante ostium cori et in prima vocatione veniant ad priq;t¡,Um
gradum introitus cori, in secunda vocatione veniant usque ad. pulpitum cori, et in tertia vocatione cum dixerit: Venite, nolite timere vos, ipsi pueri dicant media voce : Ubi est Christus, sicut
notadum est. Et statim sint duo pueri post altare S. Mariae et dicant in suo cantu : Quem
quaeritis? Et isti cantant. Pueri qui dicuntur Mariae accedant ante januam cancellorum et
ibi stantes cantent : Jhesum Nazarenum. Quo finito pueri post altare qui dicuntur angeli, dicant
sicut notatur : Non est hic etc. et tune Mariae accedant ad pavimentum altaris et vertentes facies
ad eorum dicant : Alleluja. Resurrexit etc. Quo finito, pueri qui dicuntur angeli dicant excelsa
voce : Te Deum laudamus et in coro respondeatur et finiatur.>>
El drama litúrgic pasqual perdura a casa nostra fins ben avan<;:at el segle xvr; ho comproven els detalls que hem addui1 de les consuetes de Vic i de Mallorca; ho comproven els acords
capitulars que sobre la tal qüestió sovint trobem en les Actes Capitulars de les catedrals cata·

s:
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lanes. Per tractar-se d'un document interessant - encara que sigui ja conegut -·, reprodui:m
ací un fragment de l'acord que els canonges de Girona feren el 10 de maig del 1539. Allí trobem
com ja des d'antic, en prendre possessió del canonicat, hom s'havia de comprometre a prendre
part - quan li toqués - en la representació de Les tres Maries dins la cateclral de Girona el
dia de Pasqua. Per tal d'evitar abusos, els canonges, en tal ocasió, disposaven el següent : <<Quod
finita Verbetta [el dia de Pasqua, a matines], tres Maria e vestibus nigris, ut moris est, indutae,
incipiant canere versus solitos in poste, ubi invitatoria cantantur, et cantando, eant ad altare
maius, ubi sit paratum cadafale cum multa luminaria, et ibi sint Apothecarius cum uxore et iiliolo, necnon mercator cum uxore sua qui non intrent nisi finita tertia lectione, et ibi fiat illa
representatio petitionis unguenti ad ungendum sacratissimum Corpus Christi, ut moris est.
Quando ipsae personae representationem facturae venient ad ecclesiam, nulla sint tympana sive
tabals, neque trompetae, nec aliquocl aliud genus musicorum, neque niger, neque nigra sive famula, nec crustula, sive flaons aliquo modo projiciantur. Haec enim magis ad ludibrium quam
ad Dei cultum populique rissum et indevotionem ac divini officii perturbationem tendere dinoscuntur. Representationes Centurionis, quae fieri solebat in Matutinis; Magdalenae et Thomae
quae fieri consueverant ante vel post vesperas, vel in medio, quibus erat consuetudo; immo, corruptela piscandi, omnino extirpari voluit atque decrevit dictum capitulum, et nihil aliud quam
quod supadictum est aliquatenus fieri prohibuit atque prohibet, nisi de expresso consensu ipsius
capituli nemine discrepante>>. 1
Com es veu, les Actes Capitulars de Girona del 1539 són ja molt més explícites que la mateixa consueta. Per elles es dedueix que el drama religiós a Girona perduraría forc;a encara al
segle xvr. Les Actes Capitulars parlen de tallar abusos, i per aixo ordenen de bell nou el ritualisme a seguir en el drama de Les tres Maries. Si tractant-se d'una ordenació nova, feta expressament per a evitar abusos, encara hi surt l'apotecari amb la seva muller i el fill, i el comerciant amb la seva dona, que seria abans de la reforma? L'acord deis canonges prohibint
que hi surtin tímpans, tabals, trompetes i tota mena de música instrumental, i prohibint també
que hi surti cap personatge vestit de rac;a negra, etc., etc., prova a bastament el grau de baixesa
fins on allí s'havia arribat. El mateix acord parla encara de la Representació del Centurió que
es feia a matines, i de la Representació de Magdalena i de Tomas que es feia a l'hora de vespres.
Aquestrs representacions serien ja en vulgar i allunyades de la simplicitat dels drames medievals. 2
LA MÚSICA DELS <<'VERSES PASCALES DE III MARIIS>> DE RIPOLL --- El drama de
les tres Maries es presenta de bona hora tamM a Ripoll; per sort nostra en coneixem
el text i la música. Es troba al tropari de Vic CXI, f. s8 v. -62, amb copia del segle XII.
El manuscrit el titula 1- <<Verses Pascales de III MGariis]>>. Es tracta del drama Visitatia Sepulchri en el seu tel~G~J:" estadi, en el qual surt ja el comerciant que ven el balsam per
a ungir el Crist. El dialeg enfr~ les santes dones i el Mercader, amb la contesta de Maria Magdalena és d'una gracia encisadora. El text tan curiós d'liquest drama fou editat primer per
Young a <<Sorne Texts of Liturgical Plays>>, de les Publications of the M odern Language Association of America, XXIV (1909), pags. 303-308. Ell mateix el reprodueix a The Drama of the medieval Church, r, 678 s. Per tractar-se d'una obra escrita potser a Ripoll mateix, i certament
representada allí, valla pena de donar-lo íntegrament ací. Les estrofes II 4 -I8 que al manuscrit arriben sense música, les donem amb melodia, aplicant-los simplement les notes de les
estrofes anterior corresponents.
1. Ultra E spaña Sagrada, XLV, 23 i s., vegeu
també VILLANUEVA, XII, ap. XXXVII. Als Comptes
de la Sacristía d" 1 'any 1405 de la se u de Barcelona es llege ix : "Item lo dilnns de Pascha se fe u la representació de la Rcsurrecció, de les tres M aries. Pagaren les messions entre los Aniversaris e la Obra e la

Sagristia. Vench a la part d e la Sagristia xxvr sol.».
2.
Ultra les obres esmentades, com a obra moderna hem consultat encara, H. NrEDNER,. Die deutsche n 'und franzosisch en Osterspiele bis zurn I 5. ] ahrhttndert, Heft 119 dels Germanische Studien (Berlin,
1932).
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EL DRAMA <.VERSUS DE PELEGRINIS'> DE RIPOLL. - El tropari CXI de Vic, a continuació
del drama anterior anota els Versus de Pelegri[nis]. Cal recordar que l'evangeli del Dilluns
de Pasqua conta !'escena dels dos deixebles camí d'Emaús, als quals s'aparagué el Crist ressuscitat. Aquesta escena dona lloc també al drama dels deixebles d'Emaús, conegut coro
a drama De Pelegrinis, que es representava en aquesta diada. Una de les versions més
velles d'aquest drama conservades amb neumes és la que trobem al codex de Madrid, B. N .
Mss. 289 (olim c. rs8), Troparium ad usuro Ecclesiae Siculorum segle XII, f. II7-II8 V.
Coro es veu, el codex prové de Sicília; per tant, no traspua pas una practica peninsular.
Young va publicar el text d'aquest manuscrit a <<Sorne Texts>>, pagina 329 ss. i el dóna de
bell nou a The Drama of medieval Church citat I, 459 s. El manuscrit el titula <<De Peregrino
in Die Lune Pasche>>. Un altre manuscrit de la B. N. de Madrid, Mss. C. 132, també de
Sicília, del mateix segle XII, dóna amb música el mateix drama que Young, The Drama, I, 476 s.,
en copia el text.l El manuscrit del segle xrv de Rouen, Bibl. de la Ville, ms. 384, en descriure
l' Ordo de Vespres del Dilluns de Pasqua afegeix : <<Üfficium Peregrinorum debet hic fieri hoc
modo. Duo de secunda sede ... induti tunicis et desuper cappis transversum portantes baculos et
peras in similitudinem Peregnnorum et habeant capellos super capita, et sint barbati. Exeant
a vestiario, cantantes hymnum Ihesu nostra redempcio, venientes lento pede per dextram alam
ecclesie usque ad portas occidentales, et subsistentes in capite processionis. Et curo cantauerint
hymnum usque ad eum locum-: Nos tuo vultu sacies, tune quidam sacerdos de maiori sede, scriptus in tabula, indutus alba et amictu, nudos pedes, ferens cruce¡;n super dextrum humerum,
vultu demisso, ueniens usque ad eos per dextram alam ecclesie, et subito stet ínter illos et
dicat: Qtti sunt hij sermones? Peregrini quasi admirantes, et euro respicientes dicant : Tu solus
peregrinus. Sacerdos interroget : Que? Peregrini respondeant : De Ihesu Nazareno. Sacerdos,
utrumque respiciens, dicat : O stulti et tardi corde. Quibus dictis, statim recedens sacerdos,
fingens se longius ire, et Peregrini, festinantes, prosequentes, eum detineant quasi ad hospicium
inuitantes et trahentes, baculis os tendentes castellum, et dicentes Mane nobiscum. Et ita
cantantes ducant eum usque ad tabernaculum, in medio nauis ecclesie, in similitudinem castelli
Emaux preparatum. Quo curo ascenderint, et ad mensam ibi paratam sederint, et Dominus
ínter eos sedens panero eis fregerit, et fractione panis agnitus ab illis subito recedens ab oculis
eorum euanescat. Illi autem, quasi stupefacti surgentes, versis uultibus ínter ipsos, cantent
lamentabiliter: Alleluia, curo versu Nonne cor nostrum. Quo reiterato, vertent se versus pu[l]pitum, et cantent hunc versum : Die nobis, Maria. Tune quidam de maiori sede, indutus dalmatica et amictu, in modum Mulieris caput circumligatus, respondeat : Sepulchrum Christi.
Angelicos testes. Tune osüwdat et explicet unam syndonem, ex una parte, loco sudarij, et aliam,
ex alía parte, loco vestium, et proiciat ante magnu[m] hostium chori. Deinde dicat : Surrexit
Christus. Chorus cantet ali~s ·cfuos versus sequentes residuos. El interim recedant2 Maria et
Peregrini. Et processio, factis memoriis, redeant in choro, d ibi finiantur Vespere)>.
Aquest Ordo de Rouen ens ajuda bé a situar l'acció del drama de Ripoll. La rúbrica de
Rouen que acabem d'apuntar ens servira, amb els dies, per a poder refer coro cal aquest drama
que al codex vigata arriba tan incomplet. Fent bona recerca entre les consuetes servades als
nostres temples, els llibres de les Actes Capitulars, els llibres de comptes de les catedrals, etc.,
trobarem, de segur, altres apuntaments i rúbriques que ajudaran a poder reconstituir !'escena
deliciosa del drama tan amat pels monjos de la Catalunya medieval.

¡¡
G. PRADO, «El Melodrama de Pasqua» a la
Revista Ecl'-siastica, xxx, 1926, ¡6·¡ ss., com ja. hem
anotat, va editar també aquest text. La música dels
dos troparis de Madrid arriba anotada amb diaste1.

matia ben clara; aixo vol dir que és relativament facil
el transcriure la melodía d'aquest drama.
2.
Ho copiem de YouNG, The Drama esmentat,
l,
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Catalunya, dones, va coneixer també de bona hora el drama esmentat. El codex CXI
de Vic, f. 6o, apunta la següent versió, que dissortadament arriba amb la música incompleta.
El text comenc;a simplement:

El tropari de Vic, en copiar aquest drama, apunta només la música que segueix:

Rex

Rex in acubitum iam se contulerat,
Et mea redolens nardus spiraverat;
In hortum veneram in quem descenderat,
At ille transiens iam declinaverat.

e

•
a

Per noctem igitur hunc querens exeo;
Huc üluc transiens nusquam reperio.

R espondent du[o] : Et dixerunt de Ihesu Nazareno, qui fuit vir propheta, potens in opere
et sermone coram Deo et omni populo, Alleluia. Euouae)>.l
Com es despren del text, després d'un petit monoleg de Magdalena, trista per no trabar
el cos del Salvador, surt l'angel que li pregunta : <<- Mulier, quid ploras? Quem queris?)> Magdalena va tan abstreta, que ni sent la veu dolc;a de l'angel consolador; ara surt l'<<Ürtolanus)>
que repeteix el mateix : <<- Mulier, quid ploras? Quem querish En respondre Magdál~ma
<<- Tulerunt Dominum meum ... )), amb mots emprats a l'evangeli, exclama l'<.Ortolanus)>:
<< - Maria, Maria, Maria!~>; ella, esglaiada, crida : << - Raboni, Raboni, Rabonib> En restar tota
sola, apunta la rúbrica : <<Maria rediens dicat : Die, impie Zabule, valet nunc fraus tua?)> Ara
els <<Discipuli)> li pregunten : <<-Die no bis, Maria, quid vidisti in viah, i tot el dialeg deis deixebles amb Magdalena consisteix a cantar comentant la prosa pasqual Victimae paschali laudes,
de Wipo (t després del 1048).2

I.
YOUNG havia donat ja aquest text a Publications of the Modern Language Association oj America
del 1909, i !'edita de bell a The Drama, 1, 681.

z. Per al text i p er a la música gregoriana i polifonica rl 'aq uesta prosa, tan coneguda arre u d 'E uropa,
vegeu Huelgas, 1, 192.
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VERSUS DE PELEGRI[NIS]

Angeli : Mulier, quid ploras? Quem queris?
Maria : Occurrunt vigiles ardenti studio, Quos cum transierim, sponsum invenio.
Ortolanus : Mulier, quid ploras? [Q]uem queris?
Maria : Tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum. Si tu sustulisti eum, dicito
michi, et eum tollam.
Ortolanus : Maria, Maria, Maria!
Respondet Maria : Raboni, Raboni, Raboni!
Maria rediens dicat : Die, impie Zabule, quid valet nunc fraus tua?,,
Discipuli : Die nobis, Maria, quid vidisti in via?
,
Maria : Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis; Angelicos testes sudarium
et vestes.
Angeli : Non est hic, sur[r]exit sicut predixerat vobis.
Discipuli : Credendum est magis soli M arie veraci qua m I udeorum turbe fallaci.
Scimus Christum sur[r]exisse a mortuis vere; tu nobis, Christe, Rex, miserere.
Qui sunt hij sermones quos confertis ad invicem ambulantes, et estis tristes? Alleluia.
Respondent du [o] : Respondens unus cui nomen Cleophas dixit ei : Tu~' solus peregrinus
es in Iherusalem et non cognovisti que jacta sunt in illa his diebus? Alleluia.
Respondet : Quibus ille dixit : Que?
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Encara que a Catalunya, fora del tropari de Vic, de moment no podem citar altres dram~s,
tenim, en canvi, una riquesa de documentació sobre el fet d'aquests drames als nostres t~mp es
durant els segles xm-xrv. N 'h 1· ha prou a fer recerca en les consuetes, en les actes cap.Itulars
11
i en els llibres de comptes d'aquell:=; dies. Tinguem present, que així com els tropans ve 5
Biblioteca 4e Catalunya,
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duen sovint la rúbrica de les tals representacions conjuntament amb el text, els manuscrits deis
segles XIII-XIV, en canvi, anoten poc les tals rúbriques. S'escau precisament l'epoca que abasten
les nostres consuetes. Pels fragments que hem transcrit, les citades consuetes aclareixen for¡;:a
detalls de la rúbrica a seguir en la representació dels tals drames.
Hom coneix bé com els drames litúrgics medievals, al comen¡;:amcnt, giraven tots entorn
de la festa de Pasqua i de la festa de Nadal. Quant als drames provinents de la ftsta de Pasqua
- els més vells i més coneguts arreu-, ja hem apuntat les notes més adients que hem copiat
dels manuscrits del pare Villanueva, servats a Madrid, Academia de la Historia, Colección Villam~eva, 64 (= 12-19-4)- No hem tingut temps ni ocasió per comparar les copies del pare Villanueva amb els manuscrits respectius de les consuetes assenyalades, ni tan sols podem dir si les
tals consuetes es conserven avui iguals al temps del pare Villanueva. Quant a la consueta de
la Catedral de Barcelona, podem dir que, tal com avui es conserva, no pot pas consultar-se.
Es veu que en fer-la relligar fa anys, hom va cosir els folis tots barrejats sense cap ordre. i
hom va relligar en un volum part de dues o de tres consuetes dels segles XIV-XV. Posteriorment, J. Mas, arxiver, va trobar encara un bell rengle de folis escampats, que quan siguin ben
ordenats podran potser completar la consueta del segle XIV de la catedral barcelonina.
El lector ja comprendra que, al present, parlem només del drama litúrgic, ¡;:o és : del
drama sagrat que es repr<>sentava dins els temples de Catalunya; avui no intentem pas de parlar
del misteri litúrgic, ¡;:o és : del dra a religiós, ja amb text vulgar, declamat o cantat i executat
fora de l'església. 1
El tropari esmentat de Ripoll, ultra altres tropus de Pasqua i del naixement de sant Joan,
ambdós amb la Interrogatio i la Responsio, fonament del drama primitit.I, posa un tropus per
al dia de l'Ascensió; aquest tropus, pol dialeg de pregunta i resposta imÚat del tropus ele l'introit ele Pasqua, podría també ésser un minúscul drama. A la pagina 24? hem ja donat el text
amb la música corresponent.
,,... >e
Val la pena, també, de recordar que les consuetes i missals catalans del segle XVI, encara
no anoten res sobre el dialeg en el cant del Passio per Setmana santa; la consueta vella de Vic,
del segle XIII, com la de Mallorca i de Barcelona del XIV, apunten simplement el següent clramatisme per al Divendres sant : <<Quo finito [el Tractus] diachonus pronunciet ité!- : Passio Domini
Nostri Jesu Christi sine Dominus vobiscum, et sine Gloria, tibi, Domine. Ubi autem dixerit:
partiti sunt vestimenta mea sibi, duo clerici in modum furantis accipiant linteámina duo desuper
altari et fugianU Sobre aquest punt, encara és més explícita la consueta de Girona del segle XIV:
<<Diaconus dicat Passio Domini ... Ubi autem dixerit : partiti sunt, statim claviger cum alio
clerico ex utraque parte altaris praeparati nuclent altare sinclone illa qua prius fuerat cohopertum,
per moclum furantis vel frangentis pannum propter sortem vestimentorum, vel fugam discipulorum.>>
A la pag. 275 hem transcrit l'acord capitular que feren els canonges de Girona l'any 1539,
quant a l'execució deis drames litúrgics en aquel! temple. Malgrat aquella reforma, es vel) dar
que aviat s'introdu!ren altres representacions. Ho prova l'acord següent del 22 ele ma~<;--rdel
1546 : <<Placuit omnibus quod in ecclesia fiant representationes Passionis Redemptoris Domini
]esuchristi et Septem peccatorum mortalium; sed prius, videat stilum dictarum representationum
Rdus. Dominus Torrent Canonicus et vicarius generalis, sacrarum litterarum doctor egregius,
ne quid sit in illis quod aure omnipotentis Dei offendat». 2 Com es veu, potser es tractaria ja
de misteris amb llengua vulgar.
1.
Els misteris sacres amb text catala que coneixem amb música són només 1.a Festa d'Elche,
publicat per F. PEDRELL (vegeu més avall, pag. 409),
el Misteri de sant Cristofol i el Misteri d' A dam i Eva,
estudiats pe! BARÓ d'ALCAHALÍ, a La música en Valencia, i pe! pare M. BAIXAULI, a Razón y Fe, IV,

i Música Sacro-Hispana, VII (1914), 166 ss., amb suplement musical. En canvi, deis que arriben amb
text cas'.ella fins ara no en coneixem cap que hagi
serv?.t la música.
2.
Girona, Catedra·!, Acles Capitulars del 15391546, I. 378.
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2. Els drames del Cicle de Nadal
QuE EN DIUEN LES CONSUETES CATALANES. - De drames litúrgics del cicle naclalenc amb
text llatí, de moment, no en coneixem cap al nostre país. Coneixem, en canvi, el tropus de
Quem q1:aeritis in pra'!sepe, pastores, dicite, escrit per Tutilo, que dona origen als drames de
Nadal. El trobem al tropari XXXI, fol. 30 i al Processionale ele Vic; també als M. 39, f. 183 i
M. 40, f. 140 v., de la Biblioteca ele Catalunya. 1
La consueta del s. XIII de Vic anota : <<Post processionem, ante missam majorem, Episcopus
vadat acl capellam B. Mariae Magclalenae, et antequam cantores officiarii incipiant in coro, diaconus veniat ad altare B. Petri cum virga pastorali, et ipse stans ad cornu altaris versus sacristiam, cantet tropum : Quem quaeritis. Et duo officiarii, stantes ante altare, RJ. Salvatorem
Christum Dominum cum alio y. Infantem. Et postea dicat diaconus alium y. Adest hic parvulus,
et elevet aliquantulum pallium altaris. Quo dicto, ipsi duo officiarii, stantes inter pavimentum
altaris et rexas, recleuntes ad letrile, clicant alium y. J am vere scimus, alleluia, alleluia. Quo
dicto, cum aliis officiariis, sumissa voce, dicant Puer natus est nobis.>>
De la consueta de Girona del segle XIV : «<n lectione Castissimum, fiebat Repraesentatio
Partus, quae fere erat V. a - Nona lectio Inter pressuras et fiat Repraesentatio Prophetarum, et
quilibet dicat suum titulum. Sibyllini item versus a pueris vel clericis repetendo post quemlibet
primum Judicii signum, etc. Post Te Deum, ante officium Tropus Quem vates. Post officium,
ante Kyries, alius tropus. Ante epistolam cantatur Prophetia a quatuor clericis, et quilibet clicat
unum versum per orclinem .... Infantem vidimus cantant pueri cum eorum magistro retro altare.
<<Ad Benedictus. Antiphona : Gloria dicatur ab Episcopo vel sacerdote si non fiat repraesentatio. At si dicta repraesentatio facta fuerit, et ibi fuerint angeli, recipiunt Jhesuellum in maníbus et incipient Te Deum laudamus, post finem, Evangelium Liber, et Gloria ante Benedictus ...
<<Ad missam maiorem duo pueri induti dalmaticis stantes equales in medio rexiarum, versi
ad chorum, clicant tropum, scilicet, Psallite, fratres mei. Sequitur tropus : Quem quaeritis in praesepe., cum quatuor versibus sequentibus. et dicuntur de duobus in duobus clericis ad letrilium.
Sequitur Pt~er natus est ... , etc.>>. Més enlla, afegeix el pare Villanueva, ele la mateixa consueta:
«<I. Vesperis. Alleluia et prosa post Capitulum. Finitis, fiebat Repraesentatio martirii S. Stephani
cum antiphona, y. et oratione.>>2
L' Ordo supplicationum seu processionum tam dominicalium quam ferialium et sanctorum
d'U rgell (Barcelona, 1527) , descriu el següent dramatisme per al dia de N adal. En entrar la
1
processó al temple, el diaca.gue cluu la creu canta : <<Psallite, fratres mei omnes, hora est, eya>>.
Responen els altres : <<Querri · qt!eritis in presepe, pastores, dicite.>> Els ele !'esquerra responen
als de la dreta : <<Christum Dominum, infantem, pannis involu-tum secundum sermonem angelicum.>>
Els que estan clavant l'altar canten : <<Adest hic parvulus cu~ Maria Matre sua ele qua dudum
l.
Cf. la transcripció del codex XXXI, fol. 30 de
Vic, que SABLAYROLLES dona a Samrnelbiinde der
I MG. XIII, 243 s. A Rassegna Gregoriana, II, 1903,
5 SS. hom va editar el tropus Quem sine matre de ['introit Fuer de Nada!, el Servieram viduis de sant Esteve i el Gratia celsa ele sant Joan.
2.
Pcr demostrar com el l·. VILLANUEVA no semp>·e copiava literalment tot el contingut de les consnetes, copiem textualment d'aquesta comueta de Girona del 1360 : «Lectio nona : legitur sermo Tnter
pressuras... Et fiat hic Prophetarum Representatio
si volucrint, et eorum quilibet dicat suum titulum ut

in legenda conti~etur de prorhetis. Ft tune in letri\io
dicitur judirii signum per Sibil!am, et finito primo jr.
per ip,am, chorus respondeat judicii signum; quo
finito incipiat ipsa rum quodam alio clerico ve! scolari
bene cantante jr. E celo adveniet cum sequentibtb, et
in fine cuiuslibet jr . chorus reiteret fudicii signttm.
A\iud dicatur sicut est terminatum in legendario a
nnor clericis, ~;cilicet, hini et bini in truna, et finita
Jectione dicatur Rf. Verbum caro factum est ... et dicitur
verbeta Sr>lle»?pnis et lela a un°r clericis in letrilio
et cantatur pneuma super hac Jittera et postea legitur
evangC'lium in truna, scilicet Liber g.:nerationis ... »
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vaticinando Esayas dixerat propheta : ecce virgo concipiet et pariet filium, et nunc, euntem, dicite
quía na tus es h. Els de la dreta : <<Alleluia, alleluia .>> Els de 1' esquerra : <<N os vere scimus
Christum natum in terris de quo canite omnes cum propheta dicentes.>> Ara, apartant-se tots
<<introitum modulentur sic : Puer natus est ... >>.
Que els drames nadalencs serien ben coneguts també a Ripoll, ja en dies molt més antics
del que podríem pensar fixant-nos només en les consuetes, ho prova potser el fet que el codex 74
del fons Ripoll de l'Ar'x iu de la Corona d'Aragó, del segle x, i provinent d'aquell monestir, duu
jales indicacions <<Tres magi adsunt: Batdasar, Gaspar, Melchior ... >>, amb lletra deis segles x-xr. 1
LES FESTES DE SANT ESTEVE I DE SANT ]OAN. - Aquestes festes eren tan populars a
Catalunya, que aviat s'introdu!ren abusos poc edificants dins els nostres temples i en els claustres de
les catedrals catalanes. Cantades primerament en llatí les epístoles farcides de les tals diades,
almenys des del segle XIV, es cantaren alternant el text llatí de ]'epístola ambla farsa en catala.
La nota que apuntem de les actes capitulars de Vic de l'any 1360, és prou significativa : «Statutum
fuit quod in processionibus festorum S. Stephani et Joannis Evangelistae, non introducantur
in claustrum novum [comen<;at el 1318] aliqua animalia, videlicet, equi, roncini, muli, asini, boves
vel similia, occasione quorumdam ludorum quae in illis festivitatibus in ipso claustro fieri consueverunt; nec fiant, de cetero, aliqui ludi inhonesti, nec aliqua fetentia inferantur.>>
Com anotarem a Vida Cristiana x (1922-23), 69 ss., a comen<; del segle xv la festa de sant
Esteve era totalment dramatitzada a la catedral de Barcelona. El comentari catah't que en els
segles XIV i xv seria tan amat als nostres temples, aviat degeneraría també en abús gros dins
l'església; mentre, pero, que a Girona, Barcelona i Valencia la seva usan<;a continuava encara
al segle xv, la consueta de la Seu d'Urgell, del segle xv, prohibía el cant de, la farsa. Ho proven
els següents mots que copiem d'aquesta consueta : <<Cum esset consuetuc{ó haec, quod epístola
cantabatur et cum romancio, fuit ordinatum, quod de caetero, non carÚetur, nec romancium
dicatur, sed solummodo dicatur epístola ut est morís.>> Val a dir que a Vic ja es prohibji}l'epístola farcida de sant Esteve l'any 1319, com ho demostra la següent disposició d'aquell
capítol : <<Epistolam, vero, quae in festo Sancti Stephani in missa populari cantari consuevit,
de caetero prohibernus cantari•>. 2 En canvi, la consueta de Girona del 1360 mana que a les
segones vespres de Nadal en fer-se la commemoració de sant Esteve «fíat R~praesentatio martyrii B. Stephani>>. 3 Sobre el cant de !'epístola farcida de sant Esteve i de~ sant Joan, amb
text llati i catala, vegeu encara, més avall, pag. 302 ss.
L'església de Mallorca, sempre tradicional en les seves usances litúrgiques i populars, va
dramatitzar la festa de Sant Esteve, encara fins a comen<;ament del segle xvr. Ho proven les
següents ratlles que copiem de la consueta del 15II d'aquella catedral : <<Si fuerint diachoni,
omnia inferius notata in officio S. Stephani, fiant per eos. Ad Magníficat, in Vesperis secundis
Nativitatis Domini, exeat de sacristía beatus Stephanus, scilicet, unus Diaconus indutus vestimentis cum dalmatica, velatus facie, tenensque unum cereum album ardentem in ma11u, et
librum in alía, et associent eum duo presbiteri tenentes cereum in manu, indutis capis purprtor'eis,
stantes hinc et inde. Et alii iiij. presbiteri induti capis purpureis, teneant et portent super
S. Stephanum supercelium, scilicet, unum pannum aureum cum iiij. baculis. Et sic ordinati
veniant omnes intus chorum. Et dum dicitur Oratio et Benedicamtts, duo primicerii officciatores
comendant capas octo diachonibus, si fuerint, seu presbiteris bonis cantoribus, qui in processione
r. K. A. M. HARTMANN, ()ber das altspanischenDreikonigspiel, pretenia provar que els noms Baldasar,
Gaspar, Melchior, no s'havien fet populars fins a
mitjans del segle xn. Segons BEER, Ripoll, r, 8,
aquests mots del codex de Ripoll recolzen G. BArsT,
qui en fer la crítica de !'obra de Hartmann a la Zeitschrift für roman. Philologie, rv (r88o), 443 ss., re-

fusava en aquest punt la teoria de Hartmann. Vegeu
YouNG, The Drama, u, 29 ss.
2.
VrLLANUEVA, vr, 95. GunroL, Arqueología litúrgica, nr, 67. Aquesta prohibició segurament seria
aixecada uns anys més tard; almenys, la farsa fou
practicada en altres temples lins al 'iegle xv.
3· VILLANUEVA, XII, I95·
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associabunt S. Stephanum, et ibunt coram supercelio. Et dicto Benedicamtts, quatuor praecentores induti cum capis, tenentes bordones, incipiant RJ. Ecce iam coram te. et totus chorus processionaliter cantando dictum R¡. veniant ante altare S. Stephani. Et ibi dicti octo diachones
vel presbiteri dicant y. Charitatis gratia, et Presa finita a choro, duo pueri, induti capis nigris,
dicant y. Patefactae sunt cum duplici alleluia, et Episcopus vel canonicus dicat orationem Da
nobis quaesumus, et dicatur Benedicamtts Domino sollemniter ante faristellum e dictis octo diachonibus se u presbiteris cum duplici alleluia. Finito Benedicamus, praedicti iiij. praecentores
incipiant antiphonam Salve regina. Et cantando ipsam, veniant coram altari beatissimae V. Mariae. Qua finita, dicti pueri dicant y. In partu Virgo cum duplici alleluia. Et Episcopus dicat
Orationem Deus qui salutis, et data benedictione episcopali, si fuerit praesens, omnes intrent
chorum et dicant Completorium.
«lnvitatorium dicitur a duodecim, scilicet, sex presbiteris et sex diaconibus, tenentibus
cereos albos ardentes. Ante vr. R¡. sex presbiteri incipiant ante latrinum Verbetam Ecce quem
manus saevae familiae. Qua finita, incipiatur VI. RJ. Ecce iam coram te. et dicto fr. et Gloria Patri
iteretur dictum R¡. Quo finito dicatur per sex presbíteros Verbeta, scilicet : Intercessor, assiste,
et dicatur per choros ... Post IX. R¡. alia Verbeta Clarus Christi ... Processio ante missam cum
S. Stephano, facie velato, et ceteris ut in Vesperis ... IV. Stationes in claustro... In missa "et
dicatur tropus a duobus primicheriis, scilicet, Eia, collevitae. Et triumphetur Officium Etenim
sederunt ... Dum subdiaconus ibit ad legendam epistolam, associet eum diaconus, facie velatus,
indutus dalmatica et vestimentis, et vadat sub papiliono. Associet similiter diaconum in eundo
et redeundo ad legendum evangelium" .>>
Malgrat que l'epístola de la diada de Sant Joan evangelista s'usés també farcida- generalment en llatí - a casa nostra (vegeu endemig, pag. 3II d'aquesta obra), la festa de Sant
Joan rarament es dramatitzava; malgrat tot, la consueta suara citada de Mallorca suposa que
aquel! temple seguía dramatitzant la festa de Sant Joan seguint el ritualisme de la de sant Esteve.
Copiem només el següent : <<Fíat totum officium sicut ordinatum est superius in commemoratione beati Stephani. Sed ille qui erit Joannes evangelista, sit indutus vestimentis sacerdotalibus cum casulla. Et alter qui erit Joannes Baptista, sit indutus veste pilosa cum agno
et cruce argentea. Et ambo sint presbiteri ... >l Tot el restant, segueix com el dia de Sant
Esteve.
LA FESTA DELS lNNOCENTS. - Era la festa dels nens escolans que se celebrava arreu
per la diada dels Innocents, el 28 de desembre. No cal dir que aquesta festa, que era una
mena de festa de Sant Nicolau encara augmentada, es prestava a abusos més greus que a les
festes de Sant Esteve i a~ Sant Joan esmentades. Per heure'n idea clara, copiem algun fragrnent de les consuetes cata..lenr~.
La consueta antiga de ' Vit , del segle XIII, diu simplement : «<n festo Innocentum, faciant
pueri totum mysterium, et sex dicant Invitatorium cum capis sericis, et cereis, et faciant totum
mysterium sollempne.>>
La consueta de la Seu d'Urgell, del segle xv, apunta el següent : <<Dum Benedicamus de
2. vesperis S. Johannis Evagelistae cantatur, pueri vadant in vestiarium, et habeant suum episcopum proprium, et sint quatuor officiatores capis induti, et finitis supradictis matutinis, exeant
vestiarium et sicut fuit heri facturo per presbíteros, ita fiat per pueros. Et vadant omnes ad
altare SS. Innocencium et in omnibus servetur modus quo supra in SS. Stephano et Johanne,
sed Episcopus puerorum dicat orationes, capitula et alia, sicut Episcopus verus faceret, et det
benedictionem. Et ipsi pueri teneant cathedras Dignitatum canonicorum et aliorum et ipsi Archidaconi et alii Praelati et canonici sicut eis fuerit injunctum per Praecentorem puerorum et
Episcopus puerorum in missa, det benedictionem.>>
Ultra aquestes consuetes, parlen de la citada festa la consueta de Vic, del segle xv, els
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!libres de la catedral de Barcelona, els de Lleida, etc. D'entre totes les rúbriques, ens plan copiar
la de Girona, del 1360, per ésser la més detallada.
Diu així : «<n Natale SS. Innocentium, in Matutinis, sacerdos Ebdomadarius incipiat
Domine labia mea aperies et tenet corum per totum diem, et sint ibi cantores puerorum
et officiatores induti capis sericis et stent in choro mediano usquequo incipiatur Te Deum
laudamus, et postea per totam istam diem teneant corum maiorem, et clerici mediocrem
et minorem et serviunt sicut pueri faciunt in aliis diebus, scilicet, quoad cereos, libros,
incensarium, et aliis sicut pueri. Et ipsi pueri etiam faciant misterium sicut clerici de
choro maiori faciunt in festivitatibus. Invitatorium Adoremus Christum natum, dicitur a XII
pueris. In Nocturno, antiphonae dicuntur a pueris. Primae tres lectiones dicuntur a venerabilibus clericis. Primum J.Y'. Sub altari dicitur a duobus pueris qui dixerunt invitatorium. Secundum Vidi sub altari a duobus venerabilibus clericis. Tertium Laverunt, a cantoribus puProrum
et reiteratur ab officiatoribus. Lechones in secundo Nocturno, dicuntur a clericis de choro mediocri. J.Y'. 4· et 5· dicitur quodlibet a duobus clericis de choro mediocri. Lectio vero vr. de Nativitate Exultemus fratres, dicitur a quodam puero. J.Y'. vr. Gloria in altissimis Deo dicitur ab
episcopello cum ebdomadario, et reiteratur a cantoribus, et postea Verbetta a predicto episcopello cum dicto suo socio, scilicet ebdomadario de uno choro et ab aliis dnobus de alio choro. In
tertio Nocturno, Lectiones VII. et VIII. de evangelio A ngelus Domini apparuit in sompnis Joseph cum sequenti homilía. Et dicitur evangelium a quodam clerico de choro maiori, et cum
dixerit Et reliqua inmediate cantores puerorum, sursum in Legendario, dicent quendam versum,
scilicet : Hujus evangelii. Postea, cantores puerorum dicunt tertium versum, scilicet, Carpe
superbe fugam et cum ferulis verberan tes, predictum clericum expellunt a •Legendario. Postea,
quidam puer dicit Lectionem Homiliam, incipiens in hunc modum : H omefia Venera bilis Bedae
Presbiteri. Sequitur J.Y'. Isti sunt viri sancti, ct dicitur a duobus pueris. hectio vero vm. similiter de predicta Homelia a quodam puero. J.Y'. Centum quadraginta dicitur a duobus pueris. Postea .,
veniunt duo gibosi, et quilibct accipit unum magnum candelabrum ferreum et precedentes episcopcllum, episcopellus ascendat ad legendum Lectionem IX. et incipit : Dompne, jube benedicere.
Et chorus respondit : Ora pro nobis, Pater. Et ipse dat suam benedictionem : gaudia cum
sanctis. Et finita benedictione, episcopellus incipit cum diachono suo quosdam, versus, scilicet,
In laudes Innocenlittm. Et chorus respondet : sit decus martirum el gloria. :Quibus versibus
finitis, episcopellus legit lectionem suam in fine homeliae, in loco ubi incipit : Dies quippe et nox,
sequitur J.Y'. IX. O quam gloriosum, et dicitur ab officiatoribus puerorum, et reiteratur a cantoribus. Sequitur Verbeta Pro cuius nomine sancto, et dicitur a duobus pueris de quolibet choro
in katedris de choro maiori, et tune ascendunt pueri in katedris de choro maiore. Et predicta
Verbetta dicitur cum pneuma. Et clerici maiores descendunt in choro mediano. Finita vero
Verbetta, episcopellus stans in cathedra episcopi, incipit : Te Deum laudamus, et clerici a choro
mediano vadunt ad pulsandum campanas. jr. ante Laudes Sinite parvulos. In Laudibus, •antiphonae Herodes iratus etc. In evangelio, antiphona Sub altare Dei, et reiteratur a duobus cléricis de choro maiori. In processione, antiphonae de Nativitate Gloria in excelsis dicitur ab
episcopello et incipiunt cantores Gloria Patri et dicitur pneuma sine jr. Ad Primam, cantor puerorum incipit jr. et psalmum et similiter per omnes horas in ista die. Ad Missam maiorem, sunt
ibi VI. officiatores puerorum induti capis sericis et dicitur tropus, scilicet, Dicite nunc, pueri, a
duobus clericis de choro maiori ad rexias et episcopellus cum diachono suo respondet alium tropum,
scilicet Filii karissimi. Quo finito, incipiunt officiatores officium Ex ore infantium et Kirie de
Angelis. Postea, cantor puerorum dat sacerdoti Gloria in excelsis. Alleluia. Vox in Rama dicitur
ab episcopello cum suo archidiacono. Prosa Laetabundus dicitur per chorum velad Ratxellem
consolandam a IIIl0 r pueris, et incipitur ab officiatoribus. Credo minor dicitur. Dicuntur
Sanctus cum versibus Caeleste praeconium. Agnus de pulchrioribus. Post Ite, Missa est, ar-
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chidiaconus dicat Princeps Ecclesiae. Et episcopellus dat benedictionem, et finita benedictione,
episcopellus vadat cum familia sua ad comedendum, ita quod nullus puerorum ibi remaneat.
Ad Vesperas Tecum prinápium. Alleluia, Dies sanctificatus dicitur ab omnibus pueris cum triplo.
Prosa Laetabundus. In evangelio antiphona Innocentes pro Christo. et reiteratur a quodam puero.
In proccssione, antiphona de Nativitate Hodie Christus ab episcopello cum Gloria Patri sine jr.
>>Si festum SS. Innocentium in Dominica venerit, cedit penitus ipsa Dominica; sed fit processio, et cantores puerorum incipiunt in choro Asperges me cum psalmo Misereri mei Deus.
Datur aqua benedicta. Postea cantores puerorum incipiunt antiphonam O Maria. Qua finita,
sequitur IY' I sti s1~nt viri Sancti. et fiunt Stationes in claustro ut in magnis festibus. Post ea
J.Y'. O quam glorioswn est cum Verbeta Pro cuius nomine sancto. In Introitu, antiphona. Gloria
1:n excelsis dicitur per episcopellum.>>
Ultra d'altres molts comentaris que aquesta rúbrica ens suggereix, de moment volem només remarcar·ne dos: un que es refereix al cant de la missa, i un altre al de les vespres. El primer és que la consueta de Girona mana que en la diada dels Innocents es canti el Kyrie de
Angelis. Tinguem present que la versió més vella que fins ara tenim d'aquest Kyrie puja
al segle xiv1 ; la rúbrica de Girona, dones, suposa !'existencia d'aquest Kyrie a Catalunya,
almenys des del segle xrv.
Una altra observació encara més preciosa per a nosaltres és el fet que en assenyalar el cant
de les vespres, la consueta gironina de mitjans del segle XIV, mana que es canti l'Alleluia, Dies
sanctificatus per tots els nens, i que es can ti cum triplo. · Aixo vol dir, que a Girona, srguint
segurament la tradició del segle XIII, es cantaría un organttm a tres veus, a les vespres de la
diada dels Innocents, i que el tal organum seria cantat només per veus blanques. És un petit
rt:cort del que passava a Notre-Dame de Pads ja a finals del segle XII i comen<;ament del XIII,
com apunta el Cartorale d'aquell temple.
Llegint la rúbrica de la festa deis Innocents apuntada per la consueta de Girona, hom es
dóna compte, una vegada més, de com el cant de les Verbeta i deis Tropus va estar de moda a
casa nostra almenys des del segle XI al xvr. Hom no concebía la solemnitat d'una festa, sense
que tota ella fos brodada de tropus, de verbeta i adhuc de polifonía.
LA FESTA DE SANT NrcOLAU.- Per la relació que aquestn. fcsta guarda amb la dels lnnocents, vagin unes petites notes sobre la festa de sant Nicolau del dia 6 de desembre.
Era tan popular a Catalunya, que hom la celebrava adhuc en cls pobles menys importants, i pcr
festejar-la millor, sovint hi prcnien part les autoritats civils al costat de les eclesiastiqt;es.
La consueta del scgle XIII de Vic, anota : <6i venerit festum S. Nicholai in Dominica n.
Adventus, est de consuetl1sJ.ine nostrae Ecclesiae, ut i!lud in hac Dominica honorifice et solemniter celebremus, multis de .~ausis : primo, quod gemma et honor est sacerdotum; secundo quod
altare in eius honore est situm 'ín ecclesia nostra, et est parrochiale.>>
La consueta de Barcelona, així com diferents missah¡ i breviaris catalans i peninsulars,
posen ofici propi per a sant Nicolau; la consueta barcelonina afegeix el següent : «<n Matutinis,
omnia J.Y'RJ. dicantur de proprietate, per ordinem. Sextum vero J.Y'. iteretur, et tres jrjr. ibi sequentes, tanquam Verbeta per choros dicantur. Nonum etiam iteretur, et dum Verbeta dicetur,
Episcopus parvulorum cum toto suo comitatu veniat cantando aliquam cantilenam S. Nicolay;
dictusque episcopus ascendat cathedram episcopalem, et debet esse indutus vestimentis episcopalibus; et duo pueri cum cappis sericis stent cum eo, bine inde, hoc est, ad latus dextrum
unus, alter vero ad latus sinistrum. Alii autem pueri ascendant ad cathedras chori superioris;
et faciant officium, et dictus episcopus incipiat Te Deum laudamus; postea dicat jr. et Deus in
I.
Revue du Chant Grégorien, xm (1904-05), r8r
ss.; A . GAsrou É, Le Graduel el l' Antiphonaire, 276.

2.
Cf. J. HANDSCHIN, ,,zur Geschichte von Notre Dame•>. a Acta Musicologica, rv, 1932, 5 ss.
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adjutorium, et cetera omnia quae pertinent ad episcopum; et in fine Laudum, faciat benedictionem. Qua finita, incipiat Primam.
>>In fine vesperarum primarum, veniat · Reverendus Episcopolus puerorum in pontificali
paratus cum suis ministris. Et cantando ~- Ecce homo, pergant omnes ad altare S Nicolai. Et intellige, qnod pueri praecedant et postea totus clerus. Episcopus autem accedat
ultimus, et ascendat ad altare pro in~ensando. et pueri dicant f!. et Episcopus Orationem. Et
dum dicetur Benedicamus per duos pueros, Dominus Episcopus redeat circa sacristiam, et ibi
stans, det benedictiones episcopales, et dicat Fidelium animae etc. Et postea omnes recedant,
et pueri cantent aliquam cantilenam S. Nicolai.>>
La consueta mallorquina del segle xvr encara duu el ritualisme de la festa; fou, pero,
prohibida a Mallorca, el 1543.
Cal no oblidar que el drama Sponsus fou conegut ben cl'hora al nostre país. Encara
que no n'hagim servat cap rastre musical ni poguem de moment citar res de documentació
historica, tenim el fet de les pintures murals romaniques de Sant Quirze de Pedret servades al
present al Museu de Barcelona. Aquestes pintures del segle XII són un document pictoric preciós que ens duu el record de la representació dramatica de la parabola de les deu verges folles
i prudents a Catalunya.l

lodies gregorianes, rararuent trobarem una melodía que durant set segles -des del x al XVI es consen·i fonamentalment igual, com passa en el cant de la Sibilla. Com a cant sillabic que
és, es presenta primerament amb notació amb punts destacats; simultimiament la trobem ja
amb notació aquitana sense línia, després ja damunt línea seca i vermella, i mps tard amb
notació quadrada damunt pentagrama.
El cant de la Sibilla representa, dones, per a Catalunya el drama més antic dels que
coneixem; ell comenya almenys al segle x a Ripoll, i s'escampa arreu de la Catalunya on
perdura fins al xvr. Una vegada reconquerid::J Mallorca, el cant gregoria i la litúrgia romana
hi entren també de pie; el mateix cant de la Sibilla s'hi introdueix amh la mateixa melodia
dcls mossarabs, que fou la de Catalunya, de Franya i d'Italia i amb tonada ja estrafeta, i
seguint més o menys alguns deis cants populars de l'illa, hi segueix usant-se fins als
temps nostres. Aquesta tonada moderna fou arreu coneguda quan l'arxiduc Lluís Salvador
d'Austria donava per primera vegada una versió molt ornada i acompassada al Die Batearen 11. F. A. Barbieri n'havia parlat a la Ilustración Hispano-Americana del 1888, i afirmava que el tal cant havia vingut de Franya amb l'tntrada dels monjos- de Cluny a la segona meitat del segle xi; aíirmació lleugera que repetia uns anys més tard el mestre Pedrell.
A. Noguera en va copiar una altra versió menys ornada, que s'executava cada a.ny a Manacor, i
la va proporcionar al mestre Pedrell; alhora l'editava a la seva Memoria sobre els cants populars de Mallorca del 1894. Cap d'ells no s'havia fixat que Coussemaker ja n'havia reprodult
quatrc versos medievals de Franya a l'Histoz:re de l'Harmonie au moyen áge del 1852. Dom
Pothier crcava arnbient nou pel celeberrim cant de la SibiJ.la, quan el 1894 editava altres
versions de Fram;a; el benedictí A. Latil n'editava una versió provinent d'Italia a la Rassegna Gregoriana del 1903. Donava de bell nou actualitat al susdit cant el mestre Pedrell
amb la reproducció del cant de 1' Ordinarium d'Urgell del 1548 al Catalech de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona del 1908, i especialment amb les versions de Mallorca i d'Urgell
que encabia al seu Cancionero Musical del 1918. Nosaltres hi preníem interes el 1917 en editar
a Vida Cristiana les versions d'Urgell del 1548 i de Girona del 1550; seguía F. Pujol amb la
seva conferencia-audició al Centre Excursionista de Catalunya, conferencia i cant que reprodula a la revista del mateix Centre l'any 1918. A Franya hom s'interessava una altra vegada
en aquesta qüestió amb la Comunicació de Raugel al Congres d'Histoire de 1' Art de París
del 1921 i amb Le Cantiqtte populaire en France, de Gastoué, del 1924. F. Pelay Briz, Can~ons
de la terra, JV (Barcelona, 1874}, havia reprodui't molts anys abans la versió de l'Ordinarium
Barcinonense del 1569.
VERSIONS MUSICALSt, AMB TEXT LLATÍ. - A continuació donem un conspectus de les
versions que hem pogut trol¡,rr nosaltres amb tants anys de recerca. ReprodUim els pri~cipals
manuscrits i alhora prenem bon<i nota deis treballs fets a~ients a cada un dels manuscnts que
citem, i situem objectivament el cant de la Sibil·la a Catal~ya.
Les versions que fins ara coneixem amb el text llatí, són les següents : Segle x : I. Cordova, Cat edral sign. 1 (olim 72), Homiliarium, f. 69 b (fig. 73). Frapa molt que la notació
de Cordova, malgrat tractar-se d'un manuscrit visigotic de la : litúrgia mossarab, escrit a Valerancia (Burgos) vers el 960, arribi amb notació amb punts destacats i amb diastematia, talment
com de notació aquitanal. 2. Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll 106, f. 92 v. que

3. El cant de la Sibil·la
Esrums FETS. - Un altre cant celeberrim a l'Edat mitjana, quer. tingué una gran influencia educadora, i en l'execució del qual prengué part el poble, és el caÍlt de la SihiHa practicat a Ripoll, almenys des del segle x. Eb versos Judicii signum allegat; ja en grec per Constantí en el Concili de Nicea, traduits en 1latí per sant Agustí en la Ciutat de Déu, for~
executats després de la sisena o novena llü;:ó a les matines de Nadal a Franya, IUJ.lia, Castella i
principalment a Catalunya, almenys des del segle x. Primerament en Ua.tí,2 des del segle xm fou
executat en vulgar a Franya, Proven<;a i Catalunya; entre nosaltres va perdurar fins al segle XVI,
en que fou prohibida l'execució en els temples de Catalunya i Ma1lorca.a Si eJSceptuem les me1.
El drama Sponsus (París, B. N. lat. 1139),
quant a l'aspecte literari, ha estat estudiat i editat
entre altres per E. BbHMER, E. SCHWAN, W. CLOETTA,
W. FoRsTER i E . KoscHwnz, L.-P. THOMAs i YouNG.
THOMAS en feia un bell estudi sobre «La versification et les le¡yons douteuses du Sponsus a Romanía,
XLVII (1927) i <<Les strophes ... >> ibíd m, XLIX (1929).
H. SPANKE «St. Martial-Studien», a la Zeitschri/t für
franz. Sprache und Literatur, LIV (1931), 413 ss. Quant
a la part musical, recordem només la reproducció i
transcripció d'E. CoussEMAKER a la seva Histoire de
l'Harmonie au moyen áge (Paris, 1852); E . MONACI
el donava amb fototípia als seus Facsimili di Documenti (Roma, 1891), fase. I, pi. 37-42. El mateix
Coussemaker el donava també a Drames liturgiques
du moyen áge, texte et musique (Rennes, 186o, i Pa·
ris, 1861). A. GASTOUÉ el transcrivia de bell nou
a La Tribune de Saint-Gervais, XI (1905). Així com
les transcripcions de Coussemaker i Gastoué eren
amb notació quadrada, F. LUDWIG la donava per
primera vegada amb ritme modal al Handbuch der
Musikgeschichte de G. ADLER (Frankfurt A. M., 1924).
F. GENNRICH !'edita amb ritme també modal al seu
Grundriss einer Formenlehre que he m . citat suara.

F. Lruzzi, Studi Medievali de! 1930, 82 ss., el transcriu amb notació quadrada i advoca pel ritme binari.
2.
Quant al text !latí, vegeu CHEVALIER, n.o 9876.
Analecta Hymnica, rv, p. 15. - DREVES, Cantiones
Bahemicae, p. 107. - Al MIGNE, XLI!, II 17 SS., hom
trobarit el Sermo de Symbolo de! pseudo Agustí, Contra
.Judaeos, del qua] hom emprava els caps. XI-XVI per
a la darrera llic;ó del segon nocturn de les matines
de Nada!. Al final d'aquest sermó hom addu'ei¡(C cls
versos sibil·lins pels quals, ultra l'anunci drl Messres,
es profetitza el segon adveniment del Crist a la fi
del món. Són els mateixos versos que sant Agustí
encabia al seu De Cú.•itate Dei, !lib. II!, cap. xxrrr
(MIGNE, XLI, 579) en parlar de la Sibil·la Eritrea
com a testimonian¡ya profetica del Crist que vindria.
Es tracta d'un poema de vint-i-set hexametres, compost damunt l'acrostic amb els mots grecs •Jesu Crist,
Fill de Déu, Salvador..
3. <<Sibillae carmina et pastorum nugas, aliasque
vulgares cantilenas, nullo tempore in ecclesiis cani
permittantun>, di uen les Sinodals de Tarragona d' Ant0ni AGUSTI. Cf. D. COSTA I BORRAS, Obras, v, p. z8r.VILLANUEVA, XX!I, P. 185. NOGUERA, flfemoria sobre
los cantos, bailes y tocatas populares de la IslrJ- de Ma-

!!orca (Palma, 1894). 57 s., anota que el bisbe de
Mallorca Didac ARNEDO, va prohibir la cerimonia
de la Sibil·la el 1572; el seu successor Joan VrcH la
restablí de nou el 1575; el bis be Pere MANJ ARRf:o
DE HEREDIA, a 4 de desembre del 1666, la va abolir
de bell nou per a tots els temples de Mallorca; per
Biblioteca de Catalunya
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a executar-la caldria en cada cas aconseguir el permís
per escrit. Malgrat tot, la cerimonia de la Sibil·la
s'ha servat en alguns d'aquells temples fins als nostres
temps. Vegeu, encara VILLANUEVA, I, 134 SS .
r. CLARK, Collectanea Hispanica, pp. 31 i 231 s.;
pi. 65-69.
37
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hem reprodui:t a la pagina 137 1 (fig. 27). 3. París, B. N., lat. II54. f. 122 a; és el celebre Collectaneum que prové de St. Martial de Limoges (fig. 74). Segons sembla, la notació amb neumesaccents i punts que trobem en aquesta pe<;a. primerament anava només al refrany i a la primera
estrofa, després fou copiada a totes les estrofes 2• Segle XI: 4· París, B. N., lat. 5304, Lectionarium.
f. II2 v.-II3 3 (fig. 76). S· París, B. N. lat. 2832 f. 123 v.-124, amb notació aquitana i r:1tlla
seca afegides més tard. En aquest manuscrit, comen el3 citat, es copien sois els versos del ]u·
dicii s1:gnum sense el sermó del pseudo-agustí (fig. 77). 4 6. Montecassino, C. 99, Lectionarium,
p. 97-99. 5 7· París, B. N., lat. II39, f. 58, que prové de St. Martial 6 (fig. 78). 8. París. B. N.,
lat. 5302, Lectionarium catala, f. 82-82 v. 7 (fig. 79). Segle XII : 9· Girona, Lectionarium de la
Biblioteca Sombola, que hem citat i reprodult al n. o 17 de la nostra llista de codex gregorians
(fig. 35). 8 ro. Roma, Vaticana, Urbin. lat. 602, Troparium Casinense, f. 96 v.-99 (fig. So).
II. Vic. Arxiu Capitular, full solter en pergamí, que hem reprodui:t al n. 50 dP la nostra taula
de rnanuscrits (fig. 46). 12. Montpeller, Archives de l'Hérault, s.s., Lectionarium, 9 f. 52 s. (fig. 81).
13. Osea, Catedral, codex n. 32, Lectionarium segles XII-XIII, f. 27 v., anotat clamunt línia seca.
(fig. sS). 14· Roma, Bibl. Vallicellana B. 5. Homiliarium SS. XI-XII, f. 49 V.- 50 10 . Segle XIII:
15. Tarragona, Arxiu Historie Arxidiocesa, fragment cl'un M atutinarium provinent de Tarrés
(prop del monestir de Poblet). L'hem reprodult a la pag. 173 (fig. 48). 16. Osea, Catedral,
codex n. 19, f. 40 (fig. 59), anotat damunt de línia vermella.U 17. París, B . N., lat. 781, Breviarium, ff. 187-187 v .; prové de Limoges i va anotat amb notació aquitana damunt línia de
punxó 12 (fig. 82). 18. Roma, Biblioteca Vaticana, Reg. lat. 125, Lectionarium monasticum segle
XIII, f. 76 V. (fig. 75) ·
Donat que a Catalunya esdevingué tan popular els segles XIV fins ~al XVI, citem encara
a continuació els següents manuscrits de t emps ja més posteriors. 19 / Barcelona, Catedral,
0

0

0

r. J a és xocant que fins ara ningú no s'hagués
adonat d'aquest text del ms. de Ripoll.
2 . Segons E. de CousSEMAKER, Histoire de l'Harmonie du moyen tige (París, 1852), pl. IV, J. HANDSC HIN, Zeitschrijt für Mw, XIII, p. 122 i SS . , nota 2, i
H . SPANKE, a Studi Medievali, 1931, p. 287, aquest
codex prové ja del segle IX; segons A. GASTO U é: i V.
LÉROQUAIS al Catalogue de l'exposició recent de la
Bibliotheque Nationale de París sobre La Musique
f•an~aise du Moyen tige a la Révolution (Paris, I934l.
10, aque;t codex és dels segles X-XI. Cf. Huelgas, r, 26. nota 2. Perla descripció detallada de! contingut d'aquest manuscrit, vegeu SPANKE, Studi Medievali esmentats.
3 · A. GASTOUÉ i V. LÉROQUAIS al Catalogue
citat suara, p. 8, suposen que aquest Lectionarium
és del segle x. No hem tíngut ocasió d'estudiar-lo
encara, pero per la mostra de les dues fotografíes
que hem vist - una de les quals reprodulm a la
fig . 76 - podem afirmar que la reproducció que
donem és ja del segle xr.
4· E. de CoussEMAKER, l. c., pl. VI.
5. Donat que no hem tingut a ma la. versió original del manuscrit de Mcntecassino, reprodulm la
versió que el benedictí A. LATIL en féu a la Rassegna
Gregoriana, II, 1903, col. 529 ss. Dom LATIL comen<;a el ] udicii a la nota . do; a primera vista hom
transcriuria el n.o 8 i algun altre manuscrit també
així, comen~ant en do. Atenent, pero, que tots els
codexs des del segle XIII al xvr transcriuen sempre re,
i que la línia melodica canta millar comen)ant a la
tonica., nosaltres hem adoptat el re com a nota inicial
i adhuc ens hem pres la llibertat de _pujar d'qna se-

gana el primer incís de la versió de Do m LA~
6. E. de CoussEMAKER, l. c., p. XXIII, i als seus
Dra•nes liturgiques, p. 11 ss. Sobre el contingut
d'aquest codex cal veure H. SPANKE, «St. l\lartialStudienn, a la Zeitschrift jür /ranz . Sprache und Literatur, LIV (1930), 287 ss.
7· La fotografía í coneixeno;a d'aquesta versió,
la devem a l'amic P. BoHIGAS.
8. Gracies a la gentilesa del ml!stre F. PUJOL tenim
una reproducció completa de la versíó del cOdex gironí.
9. F . RAUGEL, Actes du Con gres d' Histoire de
1' Art, n (París, 1924) , p. 774 ss., transcriu aquesta
versió de Montpeller sense anotar que el tal manuscrit damunt la versió primitiva del segle xu,
hom va escriure altra tonada. Raugel es va limitar
a transc.riure aquesta tonada afegída que en res no
s'assembla a les conegudes. Raugel afirmava que es
tractava d'una versíó catalana del segle XIÍ.·~ Cal
només fixar-se en la reproducció que donem ací.''J;er
veure com es tracta d'una versíó proven¡;al, no catalana, afegida, ja al segle xm, al marge del codex
citat. Ultra l'afirmacíó de Raugel, s'ha de rectificar
la d 'A. Gastoué, que la repetía a Les Prirnitifs de
la Musique Fran¡;aise (Paris, 1922), 32 i a Le Cantique
populaire en France, 51 s.
10. Dom J. PoTHIER, Revue du Chant Grégorien,
III, 102.
11. De les quatre versions del cant de la Sibil·la
que veiérem a Osea en diferents ocasíons, tenim fotografíes de dues, degut al bon servei de R. DEL ARco.
Les hem reprodult a les pags. 190 i 191.
12. E. de CoussEMAKER, l. c., pl. XXVI, i Dom
PoTHIER, Revue du Chant Grégorien, Ill, 102.

Fig . 76.- Lectionanum, s. XI.

París, B. N. lat. 5304, f.
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cüdex no, Lectionarium s. XIV, f. 27, anotat damunt pentagrama. 20. Tarragona, Museu Epicopa!, Cantorals d'Arbeca, n .0 44, Lectionarium, s. xv, f. 26, anotat damunt pentagrama. (figura 83.) 2r. Montpeller, Archives de l'Hérault, s. s., Lectionarium, s. XII, amb versió musical
afegida al s. xv damunt el text llatí, i esborrant la notació primitiva (fig. Sr). 22. Processionale
de Bourges, del I5IJ. 1 2J . Ordinarium Barcinonense (Barcinone, IS69), f. 285 v.; només el R¡.
Ultra aquestes versions amb text llatí, hem vist les altres dues d'Osca, Catedral, codex
n. 0 2, Matutinarium, deis segles XII-XIII, f. 30, anotat damunt línea, i codex n. 0 5, MatutinariumA n.tiphonale, del segle XIII, f. 44 v.-45, anotat damunt de línea; no les donem a la tan la de les
transcripcions per mancar-nos la fotografía. La versió llatiua de Madrid, Academia de la Historia, S. Millan, r6, deis segles XII-XIII, citada per Lowe, Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis, p. 197, va sense mus1ca. Encara podríem adduir una serie de manuscrits i impresos catalans i castellans on l'hem vist només amb el text.
De moment no podem dir si duen melodía els manuscrits de Brigge 419, del segle xm, el
de Cambrai 416, del xv, Carpentras r8r8, Clermond-Ferrand 149, Lille 88, París, Mazarine 3875,
Reims 1458, Rennes 40, Tours 24, 299, 473, 890 i Valenciennes 404, que cita Chevalier en el seu
Repertorium Hymnologicum, n.o 9876.
Com a manuscrits servats a 1' Anglaterra apuntem els següents, que l'amic J. Handschin
ha pogut consultar. Segons ell ens comunica, el text del Judicii signum es troba a Cambridge,
Univers. Mm. v 29, f. 20; Corpus Christi 173, f. 27 (al f. 27 v. amb altre text); Corpus Christi
404, f. 3 v., 448, f. 87 i 451, f. 87 v. i sempre sense música. De moment no sabem !'epoca
d'aquests codexs, ni tan sois llur procedencia.
Per a donar una idea de com fou conegut el cant de la Sibil-la amb text llatí a Fran<;a,
afegim encara les següents dades que extraiem de V. LÉROQUAIS, Les Bréviaire.s manuscrits des
Bibliotheques publiques de France, I-V (París, 1934). Léroquais descriu nns ~trenta breviaris manuscrits que duen el text sibiUí del Judicii signum. D'aquests trenta, duen música els que se_., .e
gueixen : Chantilly, Musée Condé, ms. IOJ6, f. 69 v., Breviari del Sant Sepulcre, del segle XIII,
anotat amb pautat de quatre línies vermelles (Léroquais, r, 266). París, B. N. lat. 781, f. 187,
Breviari del segle XIII usat potser a Limoges (n, 446), que hem reprodui:t a la fig. 82. París,
B. N. ms.lat. ror8, Breviari del segle XIII, provinent de Marsella, ff. 131 v.-132 v,, anotat damunt
pautat de dos i tres línies (n, 461). París, B. N. ms. lat. 796, Breviari de Montiéramey, segle XII,
ff. 48-49 (n, 449). París, B. N. ms. lat. 1255, Breviari de Bourges dels segles XIII i xv, f. 84 v.,
anotat íntegrament damunt de pautat de quatre ratlles (m, 78). París, B. N., ms. lat. 16309,
Breviari de Saintes, segle XIII, f. 41, anotat íntegrament damunt pautat de quatre línies
(m, 267 s.). 2
Coma manuscrits conservats a ItaJia, els quals duen el Judicii signum, podem citar també alguns altres codexs guardats a Montecassino, segons ens comunica Dom M. Inguanez per
mitja de Ramon d'Alos : COdexs roo, p. 57 s.; IOJ, p. 185 s.; ro6, p. 285 s.; 107, p. 82 s.; · IIS,
(,
pp. 58-6o. De moment, no sabem si tots aquests duen melodía.
'._;:
Com es veu, la practica del cant de la Sibil-la tingué una amplada insospitada. Malgrat
els molts assenyalaments que sobre aquesta qüestió ofrenem avui al lector, estem segurs que amb
J.
Versió que dona a· coneixer Dom J. POTHIER,
Revue du Chant Grégorien, m (I894-95}. I02.
2. De manuscrits hispanics que duguin el text
del judicii signum, LÉROQUAIS anota encara : Paris,
Arsenal, ms. 105 (133 T. L.), Breviari de Valencia,
segle xv, f. 29. (Cf. vol. n, 312). Paris, B. N., ms.
lat. 982, Breviari de Sevilla del 1462, f. 25 (n, 454).
Paris, B. N., ms. lat. 1309, Breviari de Girona del
1457, f. 31 (m, 164). Paris, B. N. ms. lat. 1309 A i

1309 A 2 ; és un Breviari de Lleida del segle xv. Al
1309 A 2 , f. 35 (m, 169). Paris, B. N., ms. lat. 13234,
Breviari de Sevilla, segona meitat del segle xv. f. So
{III, 240). Paris, B. N., ms . lat., nouv. acq. 903, Breviari de Vic del segle XIV, f. 85 v. (m, 412). Léroquais remarca que a les Nouvelles acquisitions du
depart. des manuscrits del 1905-1906, p. 24, hom donava aquest missal com a missal propi dP :Rareelona.

···~'t·

....

•··

Fig. 77·- París, 13. N. Jat. 2832, f. 123 v. (s. XI)
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una mica més de recerca a Franr;:a, a Anglaterra, a Italia i a la nostra península podríem trabar altres manuscrits impresos amb aquesta melodía.
Per tal de donar un conspectus de l'evolució historica que prengué a Europa el cant del
Judicii signum amb text llatí, en el cap. VII i en aquest, presentem una serie de facsímils.
No cal dir com aquestes reproduccions serviran per a ülnstrar el capítol de la notació musical.
A la Taula I que adjuntem ací fora de text, el lector trabara la transcripció amb notació
quadrada de vint-i-tres tonades amb text llatí, que van des del segle x al xvr. Quant als manuscrits primitius, és molt difícil el poder transcriure justament els intervals pel fet de mancar-hi
una diastematia clara; la notació posterior damunt línia i damunt pautat ens aclareix i ens ajuda
en la tasca. El pare G. M. Sunyol ha tingut la gentilesa de repassar bé la nostra versió davant
els manuscrits respectius. Vulgui ell acceptar el nostre agrai:ment.
Per a capir a bastament el significat musical de la nostra transcripció, cal remarcar bé que
el cant de la Sibil.Ja és una can¡;ó amb refrany, dita també cantilena. Consta de tretze estrofes,
formades per dos hexametres, al mig de les quals s'intercala sempre el refrany. Tractant-se,
dones, d'hexametres, deixem aquesta melodía amb ritme lliure com ·de cant gregaria.
VERSIONS AMB TEXT VULGAR. - El cant de la Sibil·la fou tan amat pel poble senzill,
que aviat - no abans del segle xm - el text vulgar va succeir el text llatí. Malgrat la introducció del cant amb text vulgar, els codexs demostren bé que, conjuntament, el cant amb
text llatí va perdurar també fins al segle xvr.
Les versions que avui podem presentar amb text vulgar són les següents : r. Montpeller,
Archives de l'Hérault, s. s.; Lectionarium del segle XII, amb text provenr;:al afegit al marge al
segle XIII (fig. 8r).l És molt de remarcar que en les Cantigiles de San,ta Maria del rei Alfons el
Savi es trobi una melodía que no és altra cosa que un contrafactum def/ cant de la Sibil·la. Així
tenim, dones, que podem citar com a versió: 2, Madrid, B. N. Ms. ~oo6g, segle XIII, f. 132; és
el manuscrit que prové de Toledo. 2 3- El Escorial, j. b. 2. codex princeps; Festes de Santa..,.M¿lria,
n. o 12. 3 4· Barcelona, Catedral, s. s., Lectionarium de comenr;:ament del segle xv. S'hi copia
íntegrament la melodía amb text catala (fig. 84). 4 S· Palma de Mallorca, Convent de la Concepció, manuscrit del segle xrv, segons sembla provinent del Convent de Santa Margarida. 5
T.
Aquesta ver<;ió donada a coneixer per . RAUGEL, és la mateixa de la qua! parlava E. A;;nE als
Annnles du Midi, XVII, 1905, 380 ss., on estudiava i
editava només el text tot remarcant que el manuscrit
apuntava la música.
2. Vegeu J. RIBERA, La Música de las Cantigas
(Madrid, 1922).
3· Sobre aquesta versió, vegeu H. ANGLES, Les
Cantigues del rei N' Anfos el Savi, extret de Vida
Cristiana, XIV (I927), p. 20.
4· Cf. M. MIL~ i FoNTANALS, Romania, IX,
p . 353 ss., on hom dóna for'Ya literatura per a les
versions catalanes, proven,.als i franceses. Cf. encara
les seves Obras completas, VI, 294 ss. Per les versions catalanes, vegeu especialment MAssó ToRRENTS,
Repertori, p. 370 ss., on cita tota la literatura coneguda; per la part musical, d. Huelgas, I, p. 31 s.,
i la literatura que s'esmenta. PEDRELL, Cancionero
Musical, I, 95 s., suposava, sense cap fonament, que
el text catala seria obra del renegat fra ANsELM TuRMEDA, mallorquí del segle XIV. P. M.EYER, BuUetin
de la Société des anciens textes fran¡;ais, v, 1879, 72 ss.,
en escriure el seu estudi «Notice du rns. plut. LXXVI,
n.o 79, de la Laurentienne» de Florencia, edita la versió
francesa més antiga de les conegudes. Segcms ell, es
tracta d'nn manuscrit del segle XIV; no sembla pa~

que dugui la melodia. H. D~NIEL, Thesaurus Hymnologicus, v (Lipsiae, I856), pag. 3 i ss., dóna la «Joannis
M. Nealli Epistola critica d e sequentiis», on explica
!'origen i evolució d e les seqüencies. A la pag. 32
escriu : «Ut ad propositum veniamus, sequ entiae non
so!nm latino, sed etiam vernaculo utebantur sermone.
Id íiebat in quibusdam parochiis dioces is Remensi~
u ~que atl medium saeculi d ecimi septimi.
Exempla
aiiquot apponemus., I rita que a l' església d' Alguer
«quae in Satdinia esb, usaven aquells dies encara, a la
nit de Nad~l. el cant de la Sibil·la en catala,•.que el! reprodueix fragmentiuiament i el pren com a ~üencia.
Encara escriu que a la mateixa catedral «prosa vero
belligera, anno I4I2 composita, cuius usus iam antiquatus est ita incipiebat : Muiran, muiran los Francesas 1 I ·ls traidors de Sassaresos, 1 Qui han fit la
traició 1 Al molt alt Rey de Aragó".
5 · F. PEDRELL, Cancionero Musical Popular Español, I (Valls, [I9I8]), reprodueixcom a can'Yó n .0 I29
aquesta versió que segons ell fou trobada el 1908
al Convent de la Concepció de Palma de Mallorca.
No hem pogut vetire aquest codex, pero segons afirma
Pedrell, anava escrita damunt pautat de dues ratlles;
si és així, hem de suposar que el codex seria almenys
del segle XIV. Malgrat les recerques que férem a
Mallorca, no hem pogut trabar aquest manuscrit.
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Taula I

EL CANT DE LA SIBIL·LA

1. Cordova, Catedral, codex 1, f. 69 b
(HtJma,·a n:um, s . X)

2. Barcelona, A. C. A, Rlpo\1 106, f. 92
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3. París, B. N. lat. 1154, t. 122 a
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4. París, B. N. lat. 5304, f. 12 v
(lectiona'l 'ium, s. XI)
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7. Paris, B. N. lat.tl39, t. 58
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~.Ju.di.

cz·_ .,·

8. Paris, B. N. lat. 5302, l. 82
(Lectf.'onar¡'um, s. XI)
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10. Roma, Vatic. Urb. la t. 602, f. 96 v
(T7·oparium Caúnen~>e, e. XII)
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11. Vi e, Catedral, s.s.
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1:!. Montpeller, Archives de l'Hérault, s.s., t. 52
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J
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15. Tarragona, Arxiu H. A.
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(Leclionar-ium, s. Xllll

18. Ro.ua, Vatic. Reg. lat. 125, t. 76 v
(.Lec.h onarz"um, s. XIII)

19. Barcelona, Catedral ll O, t. 27
(leclionart't.an, s. XIV)

:!0. Tarragona, Museu Diocesa,Cantorals d' Arbeca 44,!. 26
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6. Palma de Mallorca, Museu Diocesa, Cantorale dels segles XV-XVI, s. s., f. 84 v. 1 7· Ordinarium Urgellinum (Lyon, 1548), f. r8o v. 2 8. Ordinarium Sacramentorum de Girona (Lyon,
rsso), f. 2IS. 3 9· Ordinarium Barcinonense del rs6g, f. 285 v. 4 IO. Monestir de Silos, Fragment
d'un Cantorale que prevé d'un convent de monges de Cuenca. Es del seglc xv, i arriba anotada
íntegrament damunt pautat de quatre ratlles. 5
A la Taula II que adjuntem a continuació, hom trobara la melodía cl'aqucstes versions
que deixem amb ritme lliure.
VERSIONS POLIFONIQUES. - Arribant al segle xv, el cant de la Sibil·la prengué encara
amplada més dramatica en fer-se de moda el cantar el refrany amb polifonía. Les versions que
així coneixem, són les següents : I. Sevilla, Biblioteca Colombina, sig. 7-I-28, f. I04 V- ros . . El
rcfrany Juicio fuerte será dado va a quatre veus, compost pe! desconegut TRIAN.'\. 2. Madrid, Biblioteca del Palacio Nacional, sig. 2-1-5, f. zso v. El refrany amb text castclla a tres veus és obra
d'A. DE CÜRDOBA. 6 J. Barcelona, Orfeó Catala, Ms. 7, segle XVI, f. r. El refrany llatí ]udicii
signum es troba ací compost a quatre veus per un autor anonim. El manuscrit fou potser copiat a Barcelona mateix. 7 4· Gandia, Col·legiata, s. s., manuscrit del segle XVI, f. 142 v. El
refrany catala Al jorn del judici va amb música a quatre veus de CARCERES. 8 S· Gandia, Collegiata, manuscrit citat, f. rsr v. El mateix refrany catala es troba ací amb música a quatre
veus del desconegut ALONSO. 6. Toledo, Catedral, Biblioteca Capitular, manuscrit del segle xvr.
El refrany amb text castella va a quatre veus, d'autor anonim. 9
A la Taula III el lector trobara aquestes versions polifoniques. La melodía tradicional
tractada amb fabordó més o menys florit hi és facilment visible.l 0
Com ja hem insinuat, la melodía d'aquest cant fou servada fonall).cntalment igual des de
la seva naixen<;a fins al segle xvr. Només n'hem vist dues excepcions:i La primera és la del
Processionale de Bruges, impres el rsr7, on de la versió original se serva n'omés el fragment inicial,
i dóna les estrofes am b la tonada del A ve maris stella classic; la segona, la del codex susdi_t_.kie
Montpeller. En aquest manuscrit no es ven el perquc en temps posteriors- potser al segle xv -hom va esborrar la tonada primitiva que era !'autentica, i va escriure l'altra tonada que donem
a la Taula I.
Del cant de la Sibil·la fins ara en concixem, dones, versions musicals de Castella, de Fran<;:a,
d'Italia i de Catalunya, i no en coneixem cap d'Alemanya ni d'Anglaterra' .n
0

,

Aquesta versió la trobarem nosaltres el 1932.
2. F. PEDRELL, Catatech de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona, I (Barcelona, 1908),
p. 217, i H. ANGLES, Vida Cristiana del 1917, en
reprodueixen el facsímil.
3· H. ANGLES, Vida Cristiana del 1917, dóna el
facsímil.
4· PELAY BRIZ, Can¡:ons de la terra, IV, la va
editar amb la notació original.
Les versions mallorquines que hem citat més
amunt, publicades primer per l'arxiduc LLuls SALVADOR d'Austria, i l'altra provinent de Manacor que
dóna a coneixer A. NoGUERA i que PEDRELL reedita
al seu Cancionero, són ja cosa nova i s'allunyen del
cant tradicional. És per aixo que nosaltres deixem
d'anotar-les. No cal dir que en afirmar Pedrell que
aquesta melodía traspuava el cant melodic eugenia
o toleda, es deixava dur una mica massa per la fantasía.
5· Fou W. M. WHITEHILL qui ens presta. les fotografies d'aquesta versió que el! fotografía a Silos l'any
1928. Vulgui acceptar el nostre agra!ment.
6. Aquest manuscrit fou editat per F. A. BARBIERI, Cancionero Musical de los siglos XV y XVI
(Madrid, 1890). El refrany es troba a la pe<;a n.o 243.
1.

7· Donat que el f. I del manuscrit esta molt
corrult, ha calgut refer algunes notes; a la Taula III,
per distingir-les, l~s posem entre claudats.
8. Aquest mestre era conegut només per tenir
una obra impresa a l vol u m Las Ensaladas de M ateo
Flecha (Praga, rs8r).
9. Vegeu F. A. BARB!ERI, Cancionero Musical
citat, p. 6ro. No coneixem aquest manuscrit.
ro. Dom J. PoTHIER, Revue du Chant GregiJrien In
(1894-95), ror, suposa que ell havia vist una al'tr~ versió polifonica del cant de la Sibil·la composta per
RoMERO al segle xvr. No l'hem pogut veure fins ara .
II. DREVES, Analecta Hymnica, IV, p. 15, dóna
el text !latí judicii signum, que copia del «cod. Scotor.
Vindobonen. 53, f. 6, anni I4I9» que duu melodia,
i del «cod. Palat. Vindob., 4096» del 1478, que no
aclareix si copia la música. De moment, no podem
dir si tanmateix aquestes versions provenen de paisos
alemanys; encara, pero, que així fos, representen una
epoca ja molt tardana.
Quant al fet que Rogerius BACON (1214-1294 [r292])
apunti els versos del judicii signum en parlar de les
sibil·les com a missatgeres de veritats divines, al seu
Opus majus, escrit vers el 1264, no vol dir pas que
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D'oN PROVÉ EL CANT DE LA SIBIL'LA. - No és possible d'apuntar totes les consuetes catalanes dels segles xm-xv, i tots els Ordinaris, en els quals es parla de la practica
d'aquest cant. No és possible, tampoc, d 'anotar ací la llista llarga dels manuscrits que duen
el text llatí del Judicii signum i sense la melodía. Com hem vist, el cant de la Sibil-la fou
practicat a Catalunya, a l'Aragó, a Castella, a Fran<;a i a Italia. D'on va venir aquest cant?
On deuria comen<;ar l'execució dramatica i punyent del cant de la Sibil-la? Avui per avui,
no és possible resoldre aquest punt; pero si ens fixem que deis tres manuscrits del segle x
conservats fins avui, dos provenen de paisos hispanics, i l'altre del Migdia de Fran<;a, ja
resta un xic més clara aquesta qüestió. El fet de trobar-lo en un manuscrit visigotic copiat
a mitjans del segle x a Castella, on dominava encara la litúrgia mossarab, ens dóna peu per
a poder apuntar si tanmateix el cant de la Sibil-la no podria ésser una practica nadalenca nada
dins la litúrgia mossarab. Seria molt estrany que l'església mossarab hagués emprat al
segle x una practica litúrgica a les esglésies de Fran<;a; en canvi, és molt possible que Ripoll
l'hagués rebut de la litúrgia mossarab i que aquells monjos l'haguessin duta als monestirs
francesos. Sigui com sigui, és per ara Catalunya el país que aporta més versions, versions que
van des del segle x al xvr. 1
CoM s'EXECUTAVA. Tal com deiem abans, no és pas possible d'apuntar totes
les rúbriques que hem trobat en les Consuetes antigues; apuntem solament les següenis:
Segons una Consueta de Mallorca de mitjans del segle XIV, a les matines de Nadal <<Rdmus: D. Episcopus dicet rx.lect., sex pbri ascendant trunam, et duo incipiant alta voce J udicii signum et chorus
respondeat Judicii sigmtm. Et predicti sex pbri., bini et bini, dicent omnes alios versus et in fin e
cuiuslibet versus chorus respondeat Judicii signum et finitis omnibus versibus, Episcopus finiat
lectionem. Post IX·R¡. Evangelium Líber generationis. Deinde Te De~t~». Així mateix, la Consueta de Giro na del segle xrv escriu : << .. .in letrilio dicitur J udicii signu~ per Sibillam, et finito
primo fr. per ipsam, chorus respondeat Judicii signum; quo finito incipiat ipsa cum quoda~o
clerico vel scolari bene cantante fr. E celo adveniet cum sequentibus, et in fine cuiuslibet fr. chorus reiteret Judicii signunu
La Consueta de Vic del segle xv mana simplement, que a les matines de Nadal, després
deis sermons (= lli<;ons) :<<Audite, fratres. Inter praesuras. Sed vos inqu-am ~u m versibus Judicii signum, quos quatuor clerici bini et bini cantent, vel per Sibillam, et post ffr . continuatur sermo : H aec de Christi nativitate, etc. RJ. Gloria in altissimis cum suis Verbetlis>>.
Aquesta representació, tan simple, de les Consuetes catalanes, contrasta amb aquella
altra, tan dramatica i tan vistent, de la catedral de Toledo, contada per Barbieri i repetida
per Pedrell. 2 A la nit de Nada!, en finir el Te Deum, sortia de la sagristia un seise habillat
com una dona, amb mimegues amples i folgades, brodat ricament segons la usan<;a d'Orient.
Damunt l'espatlla esquerra duia un cartell on s'apuntaven amb lletres ben visibles cls deu
primers versos llatins del Judicii signmn. Al cap, portava una diadema rica, talmept com
una mitra, i a les mans el quadern amb el text i la música del cant. Darrera d'cll ~uien
altres quatre infants : dos d'ells, que simbolitzaven angels, anaven vestits amb albes i estoles
amplcs, amb l'espasa a la ma, nua, vers enlaire. Els altres dos, abillats amb vestit de cor,
Anglaterra conegués la practica r e ligiosa del Cant de
la Sibil·la a la nit de Nada! aq uells dies. Segons
es dedueix pe! t ext que Bacon apunta, ell conPixia
aquests versos per ha ver.Jos trobat al De Divitate Dei,
de sant Agustí. Vegeu Fratris Rogerii Bacon Ordinis
Minorum Opus Majus (Londres, 1733), 39 s.
r. Les versions del seglc x i rle l'xr qu e hem
assenyalat demostren bé eom no era certa la teoria
deis mestres BARBIERI i PEDRELL, exposada al sen
Cancionero, I, 92 ss. Ells suposaven que les Crcuades

havien trasbalsat adhuc el fet d e la música reli giosa
als pa1sos llatins; el mateix cant de la Sibil-la n'havia
estat una conseqüimcia. Monjos d'Orient l' hav ien
introdult a les GaJ.lies; monjos de Fran~a l'hauricn
dut a l'Espanya a la segona m.;ita t del segle xr, en
fer-se el canvi de litúrgia a Castella.
2.
V egeu F. A . BAR.!3IERI, I/ustrnci6n HispanoAmericana, r (r888), 30 d'abril; cf. ewara el sen Cancionero 1\Iusical, n. 0 243· També F. PEDRELL, Cancionero J\lusical Populm Español, I, 97 s.
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i amb atxes enceses. Tots, fent petita processó, arribaven al cadafal que estava preparat prop
del presbiteri a la part de l' evangeli; al bell mig dels quatre es posa va dreta la Sibil·la.
Aquesta cantava la primera estrofa del text, finida la qual els dos angels dringaven tres vegades l'espasa; endemig al cor els cantors responien a quatrc veus el refrany de la cantilena,
i així es repetía la mateixa cerimonia i el m;~_teix cant a cada una de les estrofes.
A. Noguera, a la seva Memoria, descriu com es canta va encara a Mallorca el 1894, i
afirma que hom podia veure-la representada en moltes esglésies de la Illa a la nit de Nada!.
Ni cal recordar el dramatisme punyent que prengué a Marratxí el 1908 amb la versió antiga
que Mn. Pont havia trobat en el Cantorale provinent de Santa Margarida. Com descriu Noguera, finit el Te Deum a les Maitines de Nadal. sortia un noi cl\ms dotze anys, abillat élmb
vestit clar de seda ricament brodat; el cap el duia cobert amb una gorra d'a1meni del mateix color del vestit, i a les mans portava una cspasa ben grossa i ben lluent. Pnjava a la
trona i al bell mig d'altres dos escolans comen<;ava Al jorn del iudici. Aquesta practica tan
simple, recorda, tanmateix, la deis rituals catalans quan en donar el text o la música del
cant de la Sibil·la anoten : a puero cantatur. El Cantorale que hem citat dtl Museu Episcopal
de Mallorca prové d'un monestir de monges; és per aixo que al f. 84 v., en donar la ml'Isica dd
Iorn del iudici a.nota la rúbrica : <<Lo iorn de Nada!, a la novena lisso, una bona (::antora diu lo
jorn del iudici segons se segueix assi.•> De seguir les rúbriques emprades en els temples de Catalunya, trobaríem que el nen vestit de Sibil·la duia una túnica ele seda vercla, vermella o d'altres
coloraincs.
El paper de la Sibilla era, també, ben conegut en els drames amb text catala representats
a les esglésies catalanes. Descriu bé el dramatisme amb el qua! es revesHria el cant de la Sibilla
a la Catalunya del segle xv el següent document de la Catedral de Barc~ona : <<Deu la clita sagristia a dit candeler per 230 candeles que serviran per lo Are Coeli lo dia de Nadal per la representació de la Sibil·la amb !'emperador, que pesaren VIII lliures e miga a rao de 2 sous la lliu,¡;¡¡..
Fonch a xxrr de Decembre 1418>) (Arxiu Catedral Sagristia I417-14I9). 1 En els llibres del monestir desaparegut de Santa Anna de Barcelona, a l'any 1494, trobem : <<Primo que despengui
lo dia de Nadal perla Cibilla ehtre loguer de dues cabelleres qui costaren xvj. diners, hi per lo
salari de pita Cibilla iij. sous; es per tot iiij. sous, iiij. diners>>. 2 Recoroar,<tm encara, que lVL
Scpet, Les Prophetes du Crist (París, 1878), pogué demostrar primer que ningú que el Drama
dels Profetes del Crist venia directament del sermó del pseudo Agustí, origen del cant de la
Sí bina.
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Les epístoles farcides

EsTUDIS FETS. - Un altre cant dramatic era el de !'epístola farcida ele sant Estevc prz.cticat a Catalunya, com ho fou arreu d'Europa, principalment a Fran<;:a; a casa nostra, p~o, va
durar fíns al segle xv almenys. La melodía emprada peral cant de !'epístola de sant Esteve fou
doble : una tonada per al text llatí i una altra tonada per al text vulgar; la primera tenia un
caire de melodía m~s o menys ornada i mig recitada, expressa per a les lectures de les grans
diades; la segona era generalment cmprada a la melopea himnoclica del Veni Creator Spiritus.
Una excepció d'aquesta tonada l'hem trobada únicament en un full en pergamí provinent de
Sant Lloren<;: cl'Hortons (Barcelona), i que reproclu!m a la fig. 85.
Fins ara no exísteix )lna monografia detallada sobre la música de les epístoles farciclEs.
1.
2.
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Vegen Vida Cristiana, v (r917-r8), 65 s ·:.
Barcelona, Museu Diocesa, Libre de rebudes

y despeses del Monestir de Santa Ana (avui desaparcgut), any 1494, f. 25.
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Arreu de les biblioteques estrangeres i nacionals hem vist un bell rengle de codexs litúrgics que
contenen epístoles farcides adés amb text llatí, adés amb text vulgar, que caldria ben comparar pel fet de la música eminentment popular que contenen. Aixo que féu CJ. Blume en editar els textos de la parafrasi llatina de tranta-una epístoles farcides en el vol. XLIX de la seva
Analecta hymnica, l'any 1906, caldria que hom ho seguís en la part musical. Blume remarca
que en la família dels tropus, les epístoles farcides són els fills més joves. Ell, que havia corregut tota l'Europa, podía afirmar que el Migdia de Fran<;:a fou potser la patria de les epístoles farcides amb text vulgar que tanta moda tingueren amb el text frances, proven<;:al i catala. Blume es fixa només en les parafrasis Batines amb poesía, que, nades al segle XI, foren
tan estimades als segles XII i XIII, i troba que els comentaris amb llengua romana no pugen
més amunt del segle XIII. Aixo que hem remarcat tan sovint en estudiar la música catalana
medieval sobre la relació estreta que Catalunya tingué amb el Migdia de Fran<;:a, ho trobem
de bell nou ben demostrat en estudiar el fet de les epístoles farcides. Coneixem diferents manuscrits que presenten epístoles farcides amb text catala; fins ara, en canvi, no hem pogut trobar una epístola tropada amb text castella. Per la importancia que les tals epístoles comentades tingueren al nostre país, val la pena de resumir ací els estudis cabdals que fins ara s'han
fet en la qüestió de la música de les epístoles farcides.
Qui primer es va fixar en detall sobre el cant de les tals melodies fou l'abbé Lebeuf.
En el seu Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique (París, 1741), p. 125, edita la
música de !'epístola farcida de la diada de sant Esteve - amb text frances - , treta d'un manuscrit del 1400 de la Província de Sens o de Lyon; pagines I27 i SS., transcriu d'un codex
d'Amiens, copiat vers el 1250, les tonades de les epístoles farcides ap1b text frances de sant
Joan, Innocents i Epifanía. D'altre codex de Langres copia una epíst<;>la de sant Blai. M. de
Rigollot, Essai sur la vie et les ouvrages duP. Daire ancien bibliothecair~ des Celestins par M. de
Cayrol (Amiens, 1838), 93 ~s., dóna un apendix <<Epltres farcides telles qu'on les chantai t,~ans
les églises d'Amiens au xnreme siecle>>, epístoles que treu d'un Lectionarium de Saint-Remi d'Amiens de comen<;:ament del segle XIV. La tonada de !'epístola farcida de sant Esteve editada
per Lebeuf s'avé amb la que dóna Rigollot; elles no s'assemblen mica a les tonades de l'epíst~la farcida de sant Esteve servades al Rosselló, Catalunya i Valencia. L. Guibert, al Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiq'Ues (París, r887), en
descriure <<Le Graduel de la Bibliotheque Communale de Limoges>>, 323 ss. ; del segle XIII, dóna
el text i la música - que anota amb lletres - de les epístoles farcides de sant Esteve, Epiphania, sant Joan B., Nadal i Assumpció amb text frances. Aquest estudi de Guibert va moure
P. Meyer a escriure el seu bonic <<Rapport sur une communication de M. L. Guibert>> al mateix
Bulletin. F. Raillard en la seva Explication des Neumes (París, s. a. [r8sz ]), r6r, d.óna el text
llatí, i al n. 0 31, la música de !'epístola farcid.a de Pasqua, tonada que copia del ms. lat. II39
de la B. N. de París. Léon Gautier, que tan bellament estudia va els tropus de les epístoles farcides en la seva obra Histoire de la Poésie liturgique au moyen age. I. Les Trapes (Paríl·qr886),
a la Revue des Langues Romanes del r8JI, 133 ss., donava un facsímil poc reexit de ]'epístola
farcida de sant Esteve amb text frances; la treia d'un Lextionarium de l'abadia de Saint-Guillemle-Desert, servat avui a la Biblioteca de Montpeller; la melodía és diferent de les nostres.
No cal dir com les versions de Lebeuf, Rigollot, Guibert i Raillard tenen sols un valor
historie, donat que científicament la melodía no era ben transcrita. Fétis en la seva Histoire
de la Musique, vol. v, dedica el cap. IV a les epístoles farcides; per a aquest estudi aprofitava
els treballs de Lebeuf i es limita va a donar amb compas binari la melodía tal com l'havia transcrit aquest. Mossen Delhoste havia donat també en facsímil, ja a l'any r865, la tonada de
!'epístola farcida de sant Esteve i de sant Joan amb text catala.
Quant als musicolegs moderns, han parlat de la música de les epístoles farcides els següents:
Fig. 85. - Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 1409-8.
Segle XIV.
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P. Aubry, <<L'idée religieuse dans la poésie lyrique et la musique fran~aise au moyen-age», a La
Tribune de St. Gervais, III (Paris, 1897), 37 i SS., i IV (1898), 150 i SS. En el primer d'aquests
articles transcriu !'epístola farcida de sant Esteve amb text frances del codex de París, B. N.
fn;. 375, f. 383, i cita altres manuscrits que contenien el cant d'aquesta epistola. D'entre
ells anotem : el de la catedral_d'Amiens, que havia vist el citat Lebeuf; el de Saint-Remi d'Amiens usat per Rigollot, al qual pertanyia; Arras, Bibl. Municipale, n. 0 307, f. 179; BrusseHes,
Bibl. Royale, n.o II210-II2J4, f. 1; Dijon, Archives départamentales, ms. 124; Roma, Bibl.
Vaticana, Ottoboni 2523. Al quart article transcriu la melodía de !'epístola farcida de l'Epiphania del Graduale de Limoges, bo i citant altres manuscrits que també la contenen. El ma. teix Aubry parlava de bell nou sobre les epístoles farcides en el seu estudi La musique et les
musiciens d'église en Normandie au XIIIe siecle (París, 1906), 34 ss., on transcriu dues epístoles farcides del dia dels Sants Innocents, d'un codex de la Biblioteca d' Amiens, ms. 573,
f. 206 V. J. Tiersot , Histoire de la chanson populaire en France (Paris, 1889), 402 s., va parlar
incidentalment també de la farsa de sant Esteve. L'abbé H. Villetard editava !'epístola farcida
de la Circumcisió del conegut codex de Sens, a la seva obra L' Office de Pierre de Corbeil (Paris,
1907), 168 i ss. G. Vale transcrivia una altra melodia en el seu article <<Una epístola farcita
perla festa della Dedicazione della Chiesa>>, a Rassegna Gregoriana, VIII (1909), col. 401 ss. Dom
M. Sablayrolles, en el seu !ter Hispanicum, va transcriure l'epístola farcida de Pasqua amb text
llatí dels codexs CXI i XXXI de la catedral de Vic, i la de Nadal del cüdex XXXI; vegeu R evista
Musical Catalana del 1906, 224 ss., i 1907, 5 ss. IJ.lustra molt el llegir les remarques que el pare
Blume li feia a Rassegna Gregoriana del 1907. A. Gastoué de París dedicava un bell comentari
sobre les epístoles farcides a la seva obra Le Cantique Populaire en Fra:nce (Lyon, 1924), 18 ss.
i 46 ss. Gastoué troba que el text de la parafrasi vulgar d'aquestes e~ístol es duu glosses <<toujours composées de strophes écrites sur le type de la cantilene>> primitiva; ell remarca bé que
<<les farces en langue vulgaire ne sont point autre chose que des couplets de cantil€mes>>. -h.¡;Jer
tal de provar la seva tesi, es fixa principalment en el text vulgar de !'epístola de sant Esteve,
on ell troba fragments inspirats en la chanson de Roland. Peter Wagner s'entreté molt poc
en aquesta qüestió, i dóna només l'íncipit de !'Epístola farcida de la diada dels sants Innocents, seguint la versió del ms. 520 de la Biblioteca Municipale de Chartr!(S, f. 315, copiat el
'
segle XIII.
A tots aquests treballs i edicions cal afegir els estudis d' Angles, Ripolles i Gem1rich, que
citarem tot seguit, els quals transcriuen la versió de !'epístola farcida de sant Esteve, coneguda
arreu de Catalunya.
El pare Daire (t a Chartres el 1792) va deixar en els seus manuscrits una nota del
Registre du Chapitre de l'église d' Amiens, n.o 72, que Du Cange no veié; els fragments de les
epístoles farcides transcrits per l'abbé Lebeuf al Traité historique esmentat, eren trets del susdit
registre d' Amiens. D'entre totes les epístoles farcides no cal dir que arreu d'Europa.. la més
usada fou la de sant Esteve, que l'abbé Lebeuf la feia venir dels temps de Carleman'y-? Ell
es basava en el fet que, a Fran~a, abans d'introduir-se la litúrgia romana, a la missa, es llegien
les actes del sant del dia abans de la lectura bíblica; les tals actes es llegien primer en llatí
i anaven seguides d'una explicació en vulgar. Ell mateix, a Memoires de l'Académie des inscriptions, XXVIII, donava !'epístola farcida de sant Esteve amb text frances, segons un manuscrit
de Saint-Gatien de Tours, i tot afirmant que havia estat composta al segle IX, assegurava que
havia estat escrita de bell nou al segle XI. Al vol. XIII de l'Histoire littéraire de la France (París,
1869), 109, se citen dos manuscrits del segle XII amb !'epístola de sant Esteve; són els mss. número 6989 de la biblioteca du Roi, ancien fonds, f. 333 v. i el de la Sorbonne, n.o 851.
LES EPÍSTOLES DE SANT ESTEVE I DE SANT JOAN AMB TEXT CA TALA. - Quant a
l'epístola farcida de sant Esteve, amb text proven~al, va ésser M. Raynouard, que l'any
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Fig. 86. - Perpinya, Catedral, full de guarda, segle xv
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ELS DRAMES LITÚRGICS

1817, a Choix des Poésies originales des Troubadours, II, 146 ss., el donava com a un deis més
vells monuments de la llengua romana. Per la versió del codex del segle XIII, n.o 927 de la
biblioteca de Tours, cal veure L. Delisle, a Romanía, II, 95· També P. Meyer, Revue des Sociétés savantes, v (1867), 297, i Romanía, r, 262 i 363. A la Revue des langues romanes n
(1871), 313 ss., hom va editar el text de !'epístola farcida de sant Esteve en proven<;al, treta
d'un codex de finals del segle XIII. Hom creia que aquest text havia estat el text original, pero G. Paris, valent-se de !'examen de les rimes, va poder demostrar que el! era només
una versió del frances (cf. Romanía, r, 363). La sospita de G. Paris fou confirmada en descobrir-se !'epístola francesa primitiva, al ms. frances 1555 de la B. N. de París. (Cf. Romanía,
x, 218).
Per !'epístola de sant Esteve amb text catala, cal veure P. Meyer, Revue des SJciétés
savantes, 4·"' serie, V, 297 SS. Sobre tots, vegeu, pero, Massó Torrents, Repertori, 256 S., 011 cita
sis versions catalanes i tota la literatura coneguda. Tot passant, citem el codex M. 659 del
Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya, Psalterium-Hymnarium del s. xv, on,
al f. 96, hi ha el text catala sense música. L'estudi al seu temps rñés complet sobre l'ús de
les tals epístoles i sobre el text deis Planchs de sant Esteve i la manera d'executar-lo, el féu
A. Arnaud per al Dictionnaire de plainchant et de Musique religieuse, de J. d'Ortigue (París,
186o), col. 565 i ss.
Quant a l'execució del cant de !'epístola farcida, cal tenir present que Eudes de Sully,
bisbe de París, en fixar l'ordre de les festes nadalenques l'any n98, així manava : <<Missa similiter cum ceteris Horis ordinate celebrabitur ab aliquo praedictorum, hoc addito, quod Epistola cum farsia dicetur a duo bus in cappis sericeis>>. 1 Lebeuf su posa •.que, en les epístoles farcides així, un personatge cantava el text llatí i un altre el text vulgar. ·~ Encara afirma que altres
vegades el subdiaca cantava el text litúrgic i dos nens del cor cantaven~ el comentari en vulgar.2
L' Ordinaire, de Soissons, citat per Do m Marténe, De A ntiqua Ecclesiae Disciplina, 99, di u :-i&pistolam debent cantare tres subdiaconi induti solemnibus indumentis : Entendez tuit a cest sermon».3 Les consuetes de les catedrals catalanes donen detalls bonics sobre aquesta qüestió; valguin de moment aquests mots d'una consueta de la catedral de Mallorca copiada al segle XVI:
<<Dum Subdiaconus ibit ad legendam epistolam, associet eum Diaconus, facie ,vela tus, indutus dalmatica et vestimentis, et vadat sub papiliono. Associet similiter Diaconu'm in cundo et redeundo ad legendum Evangelium>>. En tractar sobre la practica deis drames de Nada! als temples
catalans, pagines 283 ss., hem apuntat altres detalls sobre el fet de les epístoles farcides que a
casa nostra perduraren fins al segle xvr. El susdit Lebeuf conta com al seu temps Els planchs
de sant Esteve es cantaven encara a Aix (Proven<;a) en llatí i proven<;al; cita encara Reims,
Dijon i altres llocs on la tal practica perdurava aquells dies. Malgrat que a Vic es prohibís el
cant de !'epístola glossada de sant Esteve ja el 1319 <<Epistolam, vero, quae in testo Sancti
Stephani in missa populari cantari consuevit, de cetero prohibemus cantari•>, 4 a Girona, la tal
representació era manada taxativament el 1360; així, a les segones vespres de sant E~eve, la
Consueta apunta : <<fiat repraesentatio martyrii B. Stephani>>.s

El ttxt ca tala més antic que coneixem d'aquest plant es conserva al Lectionarium d' Ager,
f. 53 v. Biblioteca de Catalunya, ms. n. 1000, de comen<;ameni del segle XIII. Per la música,
vegeu H. Angles, <<Epístola farcida del martiri de sant Esteve>>, a V1:da Cristiana, x, 1922-23, pp. 69
següents; V. Ripolles, al Bcricht del Congrés Internacional de Musicología de Basilea del r924,
p. 293 ss.; F. Gennrich, a la Zeitschrift für Mw. XI (1928-29), 279 ss., on dóna la versió musical
amb text p[Qven<;al de Montpeller, Bibl. Munic. 120, f. 17, i la ele Valencia, arxiu capitular 68
f. I26, que transcriu amb ritme modaV vegeu encara el seu Grundriss, 24I.
Així com !'epístola farcida de sant Esteve fou coneguda i practicada a Catalunya des
d'Elna a Valencia, !'epístola farcida de sant Joan, en canvi, no fou tan usada, almenvs així ho
donen a entendre els pocs manuscrits conservats, si bé les notes d'arxiu donen també fe de la
práctica de la tal epístola. L'única versio melodica fins ara coneguda és la següent, provinent
de la catedral de Perpinya i que mossen Delhoste, rector de Perpinya, la dona a coneixer al Bulletin de la Société ... des Pyrénées-Orientales, XIV, 1865, p. 174 i ss. Donat que és poc coneguda, ens
plau de reproduir-ne un fragment a la fig. 86. Malgrat que el facsímil editat per Delhoste
és molt incorrecte, ja dóna una idea que la tal melodía s'adeia en tot amb l'emprada per a
!'epístola farcida de sant Esteve.
Encara que els manuscrits amb !'epístola de sant Esteve i de sant Joan servats amb
música siguin posteriors, no cal dir com llurs melodies serien ia usades en temps més antics.
En els troparis catalans trobem, també, diferents mostr~s d'epístoles farcides amb text
llatí per a les diades principals del cicle de Nad::tl i de Pasqua. Llurs mf'lodies traspuen un
caire popular bonic. Ultra aquestes epístoles, hi trobem encara mostres de lli<;ons i profecies
farcides amb el text en llatí; aquestes tonades són, així mateix, dignes d'ésser conegudes. Ja no
diem res de les mostres preciases del cant del Liber generationis, per a les matines de Nada!,
que trobem, de tots els temps, arreu de Catalunya i Valencia.
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I.
Vegeu J. LEBEUF,Traité historique et pratique sur
le chant ecclésiastique (París, 1741), 109. A proposit
d'aquest text, cal recordar que al Graduale de la
Biblioteca Municipal de Limoges - regalat a l'església col·legial de Saint-Junien, diocesi de Limoges,
l'any 1387 - , f. 3 v., al comenc;:ament <.l'un himne
es traba una miniatura que representa dos sub<.liaques de peu dret davant un faristol amb llibre obert
i cantant. El primer duu una capa vermella; el
segon, una de blava. A proposit d'aixo, GuiBERT,

en la descripció del tal Graduale, retreu la Jrase apuntada del bisbe EuDES DE SULLY. (Vegeu Histoire
littéraire de la France, XIII, roS, de la novella edició).
2. LEBEUF, l. c., 12!.
3· Algun$ suposen que un subdiaca cantava el
text litúrgic i els altres dos la paritfrasi en vulgar.
4· Vegeu VILLANUEVA, VI, 95; GUDIOL, Arqueotogia
litúrgica, m, 6¡.
5· VILLANUEVA, XII, 195·

JII
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r. Tan coneguda seria la tonada gregoriana de
l'himne Veni Creator Spiritus aplicada a !'epístola
farcida de sant Esteve, que al Misteri de santa An-nes
servat a Roma, Vaticana, Chigi 1.51, 85a, hom au'~ta:
«Angelus ... facit planctum in sonu illius romancii de
sancto Stephano». Vegeu JEANRo·;-GÉROLD, Le Jeu
de Sainte Agnt!s, citat a la pag. 268, i GENNRICH,

Zeitschtift für Mw., XI, 280 s. Afegim, de passada,
que la transcripció que d'aquelles melodies doni,
SARDOl' el 1877, era feta per l'abbé RAILLARD. RIEMANN es valía del facsímil del codex Chigi editat
per E. MoNACI el r88o, pcr a la transcripció que el
1906 feia al ]ahrbuch der 1\Iusikbibliothek Peters
del r9o5.

LA MÚSICA PROFANA

CAPÍTOL X

LA LÍRICA MUSICAL PROFANA I RELIGIOSA FINS AL SEGLE XIII
t. La música profana a la Catalunya medieval
AMBIENT MUSICAL DE CATALUNYA. - Per a aquest estudi, cal tenir en compte que
Catalunya es lligava per una banda amb la Hispania, aquella Hispania de tanta florida ele música arabiga i jueva; cl'altra banda, es relacionava també, en el Migdia de Fran<;a, amb la
cultura musical carolíngia, i amb !'empenta literario-musical dels monestirs de Saint-Martial,
Moissac i d'altres. En arribar els segles XII-XIII, es relacionava amb la música del Nord de
Fran<;a i amb l'art de la joglaria i la música clels trobadors de la P.t;oven<;a. Quant al lligam
amb els pa!sos musulmans hispanics, tinguem present que, malgrat to~s els esfor<;os per trobar
!'origen literari i musical de les formes can<;onístiques medievals en ~influencies arabigues i bizantin:s, per ara, tot demostra que Europa, als segles X-XIII, no va necessitar d'aque¡l~~ influenCies. Quant al lligam ele la Catalunya literaria i musical amb els monestirs del Migclia
de Fran<;a, cal recordar també que algunes formes literaries i musicals en llengua vulgar, clels
segles XII-XIII, es troben en models preexistents dins la literatura llatina medieval, i principalment dels monestirs esmentats. Catalunya ha tingut, com hem vist, una cultura musical
religiosa forta; Catalunya tingué encara una cultura llatina, proven<;al i C:atalana, digna també
de tota honor. La cult11ra literaria de Catalunya des cl'anys que és coneguda i estudiada amb
amor. Pero, després clels aven<;os de la musicología moderna, avui, ja no és possible d'estudiar
a bastament la poesía medieval, adés llatina adés en vulgar, quan va acompanyada de música,
sense parallelament fixar-se en la tal música. El fet literari de casa nostra, dones, es fara
encara més interessant el dia que tinguem ben estudiat el fet de la música profana a la Catalunya
medieval.
Per tenir una idea més o menys aproximada del que fou la música profana en els temps
vells a Catalunya, cal que ens fixem bé en els següents fets : Els comtes de Barcei~a i els
comtes-reis de Catalunya-Aragó, els comtes d'Urgell, Cerdanya, Besalú, Empúrics i Rosselló, cls
de Pallars i Ribagor<;a, ja en els segles IX-XIII assisteixen a les festes de consagracions cl'esglésies i a festivitats de catedraL;; i monestirs; ells mateixos ±an donacions de !libres de cant
i senten la música que s'hi executa : unes vegades és música litúrgica, d'altres, en canvi, é~
~úsica profana i del tot popular. Ells s'interessen de bona hora pel fet musical a Catalunya
1 en donen festes esplendides en llurs palaus i castells principals. En arribar als segles xn-xru,
es relacionen amb la cort de Fran<;a i amb les corts i els trobadors de Proven<;a, fomenten el
fet de la literatura i de la música trobacloresca, i alguns d'ells són literats cultes i fins esdevenen trobadors. Simultaniament, a Catalunya es forma una escola típica de trobadors, el5
quals transmeten a les generacions venidores els sons inventats per ells o arribats ja de tra-
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dició més vella; alhora es relacionen amb els trobaclors provenc;als n'aprenen practiquen ací
les formes literaries i meli>diques de Proven<;a. Són aquells segles venturosos que a Europa la
música profana pren volada forta per mitja de la polifonía deis motets llatins i francesas, deis
organa i conductus llatins plens de meravella; són els dies memorables de la florida de la monodia vocal i instrumental dins els palaus reíais, a les places de ciutat. i fins a les muntanyes
de pages. Els nostres comtes-reis visquin a Catalunya, visquin al Migdia de Franc;a, es complauen a poder escoltar i fruir d'aquclla música a veus, i aquella altra instrumental que avui
quasi ens resta desconeguda.
LA MÚSICA A LES FESTES REIALS. - Per a provar aquesta afició musical de la reíalesa catalana amb documents d'arxiu, caldra esperar encara més dies. De moment donem solament uns fets : De primer, és interessant el recordar una vegada més l'afició a la música que
tenia Berenguela, esposa d'Alfons VII, !'Emperador, i germana de Ramon Berenguer IV.
Aquesta afició natural que ella tenia per la música d'instruments i pel cant, la duia dins
Ja sang, i ara, en casar-se a Castella, amb l'esplendidesa de la cort castellana se li havia encara
augmentat. Del setge de Toledo pels musulmans, a l'any II39. consta aquesta anecdota tan
sabuda que prové de la Chronica Aldefonsi : l'emperadriu, per poder millor fascinar i distreurc
els cabdills de l'exercit musulma, havia pujat a l'Alcasser de Toledo, on la voltaven <~magna
turba honestarum mulierum, cantantes in tympanis et cytharis et cymbalis et psalteriis.,> Menéndcz Pida! suposa que, degut al fet de Berengucla, entre els cantors de la cort de Toledo
aviat s'olren alguns cants vinguts de Proven<;a. 1 Que cantarien aquclles clonzelles a dalt la torre
de l' Alcasser de Toledo? La citada cronica di u taxativamcnt que elles canta ven acompanyades
de tímpans, cítares, cimbals i salteris. De segur que els tals cants no serien pas polifonics;
cl'aqucst temps no coneixem rastre de la música profana a veus i acompanyament instrumental.
De la matcixa música cortesana trobadoresca d'aquells dies, no en tenim tampoc cap idea. Pel
que deixa cndevinar la cronica, es tractaria més aviat de cants totalment populars dels quals
avui ni tenim una noció clara. Els cants monoclics llatins o vulgars, amb tcxt profa, servats
fins ara a Europa, anteriors o contemporanis al II39. no es prestarien pas, ni s'adirien amb la
música joiosa i patriotica que suposa la cronica.
Un manuscrit catala descrivia·la festa solemne del casament de Ramon Berenguer IV, celebrat l'any nsr. Contava com el rei i la reina anaven a la seu precedits dels bisbes i noble gent
de Cat:tlunya i Aragó, seguits de molts joglars i joglaresses, cantors, cantores i d'altres que feien
danses belles. El manuscrit parlava encara del Te Deum solemníssim cantat per una bona colla de
cantors escollits. 2 Res no podem dir sobre la mena de música que en la tal ocasió es cantaría a
la catedral b~rcel~_nina: ni ,~odei_H afirmar, si, 1~ m~sica en se~ia o ~~· almenys en part, polifonica:
No costa ga1re d 1magmar la nquesa de mus1cs mstrumentlstes 1 ]Oglars ele tota mena com h1
haurien vingut per enjoiar Ya .festa; ni cal dir com els cantors de la scu barcelonina haurien
estat refor<;ats pels vinguts dels monestirs i temples principals del reialme.
I.
R. l\[ENÉNDEZ PIDAL, Poesfa fuglaresca y fuglare> (Madrij, 1924), !49·
2.
MIL.!. I FoNTANALS, Obras comPlP-tas, II (Barcelona, r889), p. 261 s. Ho copia de M. SoRIANO
FUERTES, Historia de la música espanola, 1 (MadridBarcelona, r885). 125 ss. Soriano Fuertes ho va
treure d'un mannscrit autograf de J. F. TmxmoR,
!'autor deis Discursos sobre la historia univers:~l de
la música, I (Madrid, r8o4). Pe! que conta Soriano
Fuertes, l. c., IV, r86, creiem que el manuscrit de
Teixidor és el mateix que veiérem fa anys a Madrid,
B. N. Mss. I4o6o{r4. Segons Teixidor, el manuscrit que
descrivia les noccs de Bcrenguer IV, a l seu temps,
el guardava Miquel de Manuel, bibliotecari de San

Biblioteca de Catalunya

Isidro el Real de Madrid. Segons Soriano Fuertes, I,
126, el manuscrit en qüestió par!ava deis cants amb
els quals els pob!es per on el! passava l'aclamaven a
tots dies. - MENÉNDEZ PIDAL, l. c., suposa que la
re\ació cl'aquell manuscrit no és autentica. Encara
que tal suposició es confirmés, és ben natural, pero,
c¡ue hi assistissin e\s músics tal com allí es descrivia.
El de la BIBLIOTECA DE CATALUNYA, Ms. 280, copiat
al seg\e XVI, apunta «La forma de la Coronació den Remon Berenguer comte de Barchinona con fou coronat
en la ciutat de <;:arago<;a en Rey d' Arago con ach fermat matrimoni ab dona Petronilla Reyna d' Aragon.
Per dissort no s'esmcnta per res la música i e\s joglars que prendrien part en la fe<;ta.
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A les cor?nacions dels reis de Catalunya-Aragó passaria si fa no fa el mateix que passava a Fra~<;a I a Castella. Si de Fran<;a sabem, per exemple, que quan la reina Maria, esposa de Febp III, f?u coronada a Notre-Dame de París, el 24 de juny del 1275, es féu <deste
grant ~t solempneh I foren ~es <<dames et pucelles>> que hi curaven de la part musical <<en chant~nt d1verses chan<;.ons et dtverses motes>>,l a Castella, era ja de consuetud ¡ manat pel cerimomal de la coronaoó el següent : <<Et los ordenadores de Ja corte seyan nombrados et fagan
fa<;er un sobrado que se llama balcon dentro en la yglesia sobre la puerta principal et que seya
tan grande que pueda y caber el estrado del Rey a la parte derecha et el con sus ricos ommes
e con sus cavalleros. Et a la parte esquierda el estrado de la Reyna et ella con ¡ sus duennes
e con sus don<;ellas. Et luego que el Rey e la Reyna fueren sagrados vayanse para aquel
balc?n cada uno para su estrado. Et perciban se los ordenadores que el balcon sea bien fecho
et bi~n fu.erte, e muy noblemente. apostado de muy nobles pannos e de muy nobles destaios ... •
Cf. Esconal, r.n. X. 3, Coronacwn de Reyes y ceremonias que en ella se guardan hecha por
D. Ram~n . ,Ob~spo [d'O~ma, des~rés ar_quebisbe de Toledo, que va escriure el manuscrit per a
la coronac10 d Alfons \ III], copia antlga de l'original, f. 24 v. _Encara una mica més enlla:
<<~t despues q~e. el rey e la reyna estuvieren en el balcon en sus estrados, los cantores co~
mte~<;en el offi<;I~ .de la missa. muy ordenadamente que tal es Statuit ei Dominus2 et digan
Kynos ~ual~s qmsieren .. E~ d1ga el que dixere la missa Gloria in excelsis Deo ... a Et despues
que fue~e dicha la Clona m excelssis Deo . et los Kyrios . et la oracion . et la pistola et
la all~lma · vengan don<;ellas que sepan bien cantar . et canten una cantiga . et fagan sus
treb~Ios. Et enton<;e levantese el Rey con sus ricos omes et vayan se para ante el altar de
Santiago para seer cavallero ... >>.4
.
Si a Fran<;a trobem que a la segona meitat del segle XIII, d'e~tre la música executada
dms el t.emple per. a. les coronacions ~els reís, ja es trobaven can¡;o~s i motets; si a Castella
trobem. 1 escena ~el_lCIOsa que al bell mtg de la festa religiosa, després de !'epístola i l'al-leluia
a l_a mtssa, apareiXIen d~vant del cadafalc dels reís novells, doncelles que sabien ben ca~"t~r i
alh ento~aven una canttga, altre tant hem de suposar que passaria a la nostra terra. De Íes
can<;ons I dels motets am? text vulgar de la Fran<;a d'aquells dies, com de les cantigues de la
Castella del se_gle XIII, temm mostres de música bonica; del nostre país, en canvi no hem conservat cap deixalla.
,>
'
~ESTI~ONI DELS CRONISTES. Les croniques dels reis catalans generalment no citen els
cants_ 111 els _mstruments que prenien part a les festes. Així, per exemple, les Gesta Comitum
Barcmonens~um, en parlar de la coronació del rei Pere II a Saragossa el 1276, es limita a apuntar la, frase <<cum multo applausu et tripudio corona tus>>. Per la coronació del rei Alfons II feta
tambe
a Sarago"sa
· Slmplement
·
'
s·
- , 1'. any I2 85, eSCflU
la frase (<CUm magno applausu et tripudim>.5
1 repa~s-em la ~romea de Ramon Muntaner trobarem només al cap. xxrx, que en parlar de la
coronacw del ret Pere a Saragossa, escriu simplement : << ... e posarenli la corona del reyalme Daraga en llur te~ta, ab g:an solemnitat e ab gran alegre e gran festa. Si us volia dir 1~~- grans
dons e ~~s graci~s ~ue SI faeren, llonchs seria de recomptan>. Al cap. ccxcvr, en tracta; de la
coronacw del rei N Alfons III de Barcelona a Saragossa el 1328, en eixir de l'església, fets ja els

<<cclvi cavallers novells>> i de camí vers el palau reial de l'Aljaferia, escriu: << ... e darrera venien los
daltres fills de cavallers qui los portavan a cavayll les armes, e així altre no gosava cavalcar ab
ells, ans cascú sen anava axí ab trompes e ab tabals e ab flautes e ab sembes, e ab molts daltres
instrum ents i que n veritat vos die, que mes de ccc pareylls de trotnp<!s hi havia; e hi havia daltres jutglars, qui cavallers salvatges, qui daltres mes de mil, que tal crit e tal brugit hi havia, que:
paria que cel e terra ne vingués ... >>. Encara el cap. ccxcvn, on continua sobre la solemnitat
de la coronació del rei Alfons, el dissabte sant, afegeix : <<E així lo dissapte matí, com haguem cobrada Aleluya, e les campanes tocaren, tot hom fo apareyllat, axí com lo senyor rey hac
manat de comensar la beneyta festa. Axi que nosaltrcs que hi erem per la ciutat de Valencia
ab nostres bornadors davant, e ab nostres trompadors e tabals e dolsayna e tambor e daltres
instruments... E aixi comensam nostra festa anant pel mig de la ciutat entro al Aljaferia : e
com nos havem comensat, tot hom comensa. Si que a colp oyrets lo major brugit del mon
de trompes e de tots altres instruments e axi cavalcant e faent aquesta festa, entro fo hora de
menjar.>> I més avall : <<E axi, ab la gracia de Deus , ab gran brugit de trompes e de tebals e
de dolsaynes e de sembes e de tambors e daltres instruments, e de cavallers salvatges qui cridaven tots : Aragóh>, anaven a l'església de Sant Salvador, la seu de Saragossa, a la vesprada
del dissabte sant. Una vegada feta la festa de la coronació dins l'església, <:onta com abans
de comen<;ar el dinar a palau << ... lo senyor infant En Pere, ab dos nobles qui ab ell se tenien
ma per ma e ell el mig, vench primerament cantant una dan¡;a novella que ell hac feyta, e tots
aquells qui aportaven los menjars responien li. E com fo a la taula del senyor rey, t>ll pres
la cscudella, e feu la creen<;a e posala davant Jo dit senyor rey... E com ell hach axí posada
la primera vianda al dit senyor rey, e hach acabada la dan<;a, ell se despuylla lo mantell e el
cot que vestía ab pena darminis de drap daur e ab moltes perles, e donales a un jutglar : e
tantost lin foren apareyllades unes altres riques ques vestÍ>>. D'aquesta festa de palau, en dóna
~-, encara una descripció més bonica el següent fragment, del qual consta en descriure la festa que
es féu després de dinar quan el rei <•llevas de la taula e venech siure al dit set i el dit palau;
e als seus peus entorn dell segren nobles e cavallers e nosaltres ciutadans. E com foren tuyt
asseguts En Romaset jutglar canta altes veus un serventesch davant lo senyor Rey novell,
qu'el senyor Infant En P. hac feyt a honor del dit senyor Rey ... E aprés com lo dit Romaset hac dit lo dit serventesch En Comí dix una cansó novella que hac feyta lo dit senyor
Infant En Pere e per <;o com Comí canta milis que nuil hom en Catalunya dona la a ell que
la cantas : e com la hach cantada calla e lleva En Novellet jutglar, et dix en parlant
1
ncc versos ritmats qu'el dit senyor Infant En Pere havia novellament feyts ... >>
Ja és curiós aquest passatge de la cronica de Muntaner : ací se'ns presenta l'infant Pere
com a autor d'una dansa que comen<;a ell acompanyat d'altres dos, i a la qual s'ajunten en
el refrany tots els criats qu-e ·shveixen a taula. Una dansa cantada així, de segur que seria
acompanyada d'instruments. Dissortadament no tenim a rñ~ danses cantades que siguin escrites
vers el 1328. Era aquest el temps de transició de la música de l'Ars antiqua a la música de
l'Ars nova; Felip de Vitry (n-X-I29I- g-vr-r36r) 2 estava al temps bo de la seva obra i Guillem
de Machaut (r3oo-t vers 1377) comen<;ava a fer-se coneixer. La música de l'infant no tindria,
pero, res a veure amb la música novella dels dos grans mestres de Fran<;a. Pel que conta la
cronica de Muntaner, la dansa i el cant de l'infant Pere s'adirien encara als rondells, virolais
o balades a una veu del segle XIII, can<;ons típiques de la noblesa i les quals es prestaven per
a la dansa i duien sempre anexes el cant d'un refrany. La dansa cantada que l'infant Pere
havia composat pera la coronació d'Alfons III seria, de segur, a una veu sola acompanyada a
l'uníson, o a octaves, pels instruments; ella s'adiria, dones, als cants trobadorescos del segle XIII.
Ho comprova bé la cronica, quan diu, que finit el dinar de la festa, el joglar Romasset havia
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Recueil des h_i_st. d~ la France, xx, p. 497·
Anotat tot _lmtrott amb notació damunt una
llnea, 1 amb melodta com la Vaticana.
. 3· Segu~ix; omcio. Lectio epútole .... R¡. Grad. Domme prevemsh eum ..... de lap¡de pretioso. igualment
notat.
. 4· !bid., f. 26 v. Ací es pinten dues lamines
1 davall d'elles hom escriu : <<Aqui pintado es Eet figu~
rado como cantan las doncellas. et como trebeian los
otros et como se va el Rey para el altar de Santiago
I.

2. .

para seer cavallero>>. Són cinc donzelles : al mig,
dues que canten amb un fu!! ample a la ma; a la dreta
-:!el lector una altra donzella toca una vihuela, i a l'esquerr;; dues amb els bra~os estirats com si sonessin
uns Clmbals.
5· Vegeu L. RARRAU DIHIGO i J. MASSÓ ToRRENTS
Gesta Co~itum Barcinonensium, a Cr(miques Cata~
lanes pubhcades sota la direcció de l' I nstitut d' Estudis
Catalans, u (Barcelona, 1925), pp. 65 i 94, respectivament.

;

1.

Edició

J.

Corole'l· Barcelona, 1886.

2.

A. CoVILLE, Romanía, 1933, 520 ss.
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cantat, amb veu joiosa i plena de vida, el sirventes que l'infant Pere havia escrit a honor del
rei novell. Ho testimonia, també, en afegir qu.e tot seguit el joglar Comí - que a Catalunya
cantava millor que ningú - havia cantat una canc;:ó nova escrita també per l'infant Pere.
Aquesta escena trobadoresca-musical que trobem en la coronació del rei Alfons III del
primer ter<; del segle XIV, ens pinta ja, si fa no fa, com seria la música emprada en les coronacions i casaments dels nostres comptes-reis deis segles XII i XIII. Johannes de Groc:heo, el mestre que ensenyava música a París a finals del segle XIII, i del qual parlarem tot seguit,
testimonia com el cant propi per als convits de boda <<ad eorum decorationem>> era el rondell.
Recordem com el rondell seria tan estimat pels nostres reis, que Joan I, essent encara infant,
enviava un rondell notat a tres veus, i compost per ell, al seu germa l'infant Martí.
Muntaner és el cronista que estigué al servei del rei Ferran de Mallorca i que, mort aquest
(13Ih), resta a Valencia, on fou jurat, i va representar, com hem vist, la ciutat rle Valencia a la
coronació esmentada del rei Alfons III, i des del 1332 es fixa a Mallorca, on féu de conseller de
Jaume III, i en rebé el títol de' cavaller; morí a Eivissa el 1336. Com deiem suara, les croniques catalanes, adés les llatines adés les escrites en vulgar, duen poques notes que puguin
aclarir quelcom del fet musical cortesa d'aquells dies; la Cronica de Mnntaner, com es veu,
malgrat el que acabem d'apuntar, és una excepció bonica. En aquesta Cronica trobem encara
el Sermó del citat cronista que així !'apunta : <<Com En Ramon Muntaner tramés una lletra
de ministració al senyor Enfant N'Anfós, per lo passatge de Serdenya com se degués capdelan>,
i tot seguit escriu:

tava ricament engalanat, << ... E aqui stiguem ab grans cants e melodies de diversos jutglars de
nostra terra e diversas parts>>. 1
En haver fullejat les croniques dels nostres reis, amb un resultat talment migrat quant
al fet de la música cortesana, hem remirat els itineraris deis infants i deis reis de CatalunyaAragó per veure si n' eixien notícics de preu. Encara que els itineraris, tal com estant publicats, no donin grans clarícies sobre aquesta · qüestió, cal que situem els personatges reals del
nostre país per poder-nos crear l'ambient musical de la terra on visqueren precisament els
temps venturosos de la música trobadoresca.
EN TEMPS DE RAMON BERENGUER IV. - Fill de Ramon Berenguer III i de Dolc;a de
Provenc;a, va comen<;ar a regnar el II31, quan just tenia cap a disset anys. Llanc;at de pie
a !'obra política d'engrandiment de Catalunya, al seu temps queia Tortosa (rq8), Lleida
(II49l, i llanr;ava els sarra1ns de les muntanyes de Prades i Siurana (II52-Il53); amb el seu
casament amb Peronella, assolia la unió catalana-aragonesa, i alhora compartía aquesta tasca
amb la seva obra occitanic~. que fou també gran en tots conceptes. Suara parlavem de com la
música i els cants eren ben amats a la casa de Ramon Berenguer IV. Fou una llastima que la
seva mort tan prematura, al Burg de Sant Dalmau, al Piemont, quan ell tenia només quarantaset anys, en dirigir-se cap a Torí, el 6 d'agost del n62, li privés de veure l'alenada forta de la
música als tres-cents temples constrults o eixamplats en les terres que ell havia conquerit als
sarralns i als palaus de Catalunya-Aragó. Com direm després, es tracta del primer rei de Catalunya-Aragó que tingué relació amb els trobadors de Provenc;a; la mort del comte fou sentida
a desdir arreu de Catalunya, i per c;o els monjas de Ripoll li dedicaren el plany sentit que hem
transcrit a la pag. 254.
ALFONS I. - El comte de Provenc;a, cosí del jove rei Alfons, s'encarrega del govern
durant la infancia d'Alfons I que tenia deu anys; Ramon Berenguer de Provenc;a en tenia vinti-cinc; aquest va morir el n66 en el setge de Nic;:a. Mort el seu cosí, Alfons 1 s'apodera de
Provenc;a, on entra per primera vegada a comenc;aments del n67. En tal ocasió, el jove rei
passa de deu a onze mesos a Provenc;a i a Montpeller; a mitjans del IIJO el trobem a Tarac;ona per assistir a! casament del rei castella amb la princesa d' Anglaterra, i en tal ocasió sen tiria
de segur el més bo i granat de la música hispanica i anglesa. 2 A comenc;ament del IIJ4, r8 de
gener, va a Saragossa, on contreu matrimoni amb la princesa Dona Sanxa (t 1208), filia
del rei Alfons VII de Castella. Del seu itinerari es despren, que el rei Alfons passa llargues
temporades a Provenc;a, Montpeller, Rosselló i Conflent; viu poc a Barcelona, i, en canvi, se'l
troba sovint a Lleida, Tarragona i Saragossa. Moría el 25 d'abril del n96, a Perpinya. Deis
seus tres fills, Pere el pri.mogenit el succeí a Aragó i Catalunya; Alfons, a la Provenc;:a, Millau
i Rodez; Ferran entrava dr; !1\onjo a Poblet i esdevenia abat de Montearagon. De les seves
filies, citem Constanc;:a, casada primerament amb Eimeric, rei d'Hongria, i després, ja enviduada,
...
contreia matrimoni amb Frederic II, emperador d'Alemanya;, Elionor es casava amb Ramon VI,
comte de Tolosa, i Sanxa fou la muller de Ramon VII, comte de Tolosa. 3
Caldra ben retenir aquestes dades, per heure'n una idea, justa de com Alfons I, tant pel
temps que viu, com per la terra que trepitja i festes a que as'sisteix, per forc;a s'havia d'haver
format tot voltat de la música deis bons temps deis trobadors i de la polifonía, adés al Migdia
de Franc;:a com també al reialme d'Aragó Catalunya.
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<<En nom d'aycell ver Deu qui fa lo cel e·¡
En so de Gui Nantull faray un bell Sermó
A honor e a llaus del casal d' Aragó>>,

tro~
f

'

i en recordar-lo diu així : <<Per que yo, com lo viatge fou publicat, fiu un Sermó, que ...Mnbié
per en Comi [el joglar] al senyor rey e al senyor Infant, per ordonació del dit bon passatge,
que yo no era be delitós de cavalcar, ne d'anar-hü>. Tenim, dones, que Muntaner es val del
conegut joglar Comí per enviar el sermó-exortació al rei; el cronista remarca bé que el tal sermó
fou cantat pel joglar, i cantat precisament amb una tonada de canc;ó de ge~ta avui perduda del
trobador Gui NantulJ.l
En la Cronica del Rey En Pere e dels seus antecessors passats per Bernat Desclvt, no es
fa quasi mai menció de res de música; excepcionalment en el cap. XCVI <<De la gran honor que
tota la gent de Mecina feren al rey En Pere de Aragó>> es conta el següent:
<<Quant vench que les gents de Mecina saberen quel rey era partit de Randas, encortinaren tota la ciutat de draps d'aur, e cobriren totes les carreres de j un eh vert e de erbes ben
olens, e feren jochs de diverses maneres; e eixiren a carrera al rey, cavallers e richs homens,
a peu, molt ordenadament e honrada; e destraven lo per les regnes del cavall, e .feyen li
aportar dessus hun rich drap d'aur en quatre llanees; e dones e donzelles anaven li cant;mt: <<Be
sia vengut lo senyor rey deis reys terrenals, per la gracia de Deu quins ha delliurats de les
mans del nostre enemich Carles>>. 2 Al cap. XLIX, en descriure la presa de Valencia del 1238, afegeix : «e hac hi sis parells de trompes>>.
En la Cronica del rei Pere III, ell mateix conta que celebrada la festa de la seva coronació a l'església de Sant Salvador a Saragossa, l'any· 1336, entra al palau de l'Aljafaria, que esSegons 1\fiLA, de la Cronica citada es dedueix
que Muntaner féu el Serm6 despré.> de les corts de
Girona que determinaren conquerir el regne de Cerdenya i Corsega, després de la festa de Nada! del 1322.
Pe! text del Sermó, vegeu la Cronica susdita, edició
1.

<•La Renaixenya~. per CoRoLEU Barcelona, 1 81!6, pagina .524 ss. Per la critica literaria, vegeu també
MASSÓ TORRENTS, Repertori, 285 SS.
2. Vegeu l'edició de J. C::>RJLEU, Barcelon~. :885,
p. 176.

l.
Edició J. CoROLEU, Barcelona, r885, 59.
2. Cal no oblidar aquest detall que aclareix la
relació musical que més tard trobem entre Anglaterra
i el reialme de Catalunya-Aragó. Alfons VIII de
Castella es casava als quinze anys amb Elionor, filia
d'Enric 11 d'Anglaterra i germana de Ricard Cor de
Lleó, amadors també de tata joglaria. La reina, com
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els cavallers francesas i anglesos, hi venia voltada
de joglars de tata mena.
3· Vegcu MIRET r SANS, «Itinerario del rey Alfonso I de Cataluña, II en Aragón" (del II62 al II96),
al Boletín de !'Academia de Eones Lletres de Barce,
lona, n, 1903-04, p. 257 ss. - També la seva obra,
ltinerari del Rei J aume el Conqueridor (Barcelona-1918).
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Com veurem tot seguit, Alfons I és el rei protector dels trobadors c~talans i dels d~
Proven<;a; durant el seu regnat, passen pels seus palaus de Catalunya els m!llors. trob~dors 1
els millors joglars catalans i proven<;als i el mecenatge del rei jovencell - ell n:~te1x mes ta~d
trobador - es fa sentir amb esplendidesa tots els dies del seu regnat. Com de¡em, el seu hll
Alfons esdevenia comte de Rodez i de Proven<;a, les seves filies Elionor i Sanxa se succei:en
en el comtat i senyoriu de Tolosa. Tot plegat vol dir que, primerament el pare, després els
seus fills, eren els senyors d'una part d'aquella terra promesa de la poesía i de _la música t~obado
resca. Encara, ambla seva filia Constan<;a, la Catalunya i la Proven<;a es lhgaren un d1a amb
la terra dels Minnesinger alemanys que en comen<;ar escriure i cantar poesies alemanyes ho feien
simplement imitant de les de Provent;a. Peire Vidal, Peire Raimon de Toloza, el vell, Uc _Brunet Uc de Saint Circ i Peire d'Alvcrgne, el Monge de Montaudo, l'Arnaut de Marotll, GUiraut
de Bumeill, Folquet de Marseilla, Bertran de Born, i potser el mateix Rai~baut de _Vaqueiras,
foren cls trobadors proven<;als els quals en més o en menys festejaren el re1 Alfons 1 la nostra
terra amb els seus cants delitosos i llurs poesies talment belles.
,
PERE I. - De Pcre el Catolic, I de Catalunya, II d' Aragó, cal només recordar que succe~
el rei Alfons !'abril del n96 i no es casa fins el 1204. El 15 de juny d'aquest any contr~g~e
matrimoni amb Maria, filla de Guillem VIII, senyor de Montpeller, i de la seva esposa Eudox!a
Commeno Maria havia j a estat casada amb Barral, vescomte de Marsella (t ng2), i en segones
noces amb el comte Bernat de Comenge, el II97· El casament de Pere I amb Maria se celebra
amb gran solemnitat a la casa deis Templers de Montpeller, segons sembla, i amb l'assiste?cia de
molts nobles, entre els quals es trobava el seu oncle, el comte San<; ,de Cerdanya (mes tard
comte de Proven<;a i procurador del regne), i el seu germa, el comte Alfons de Proven_va. Era
j a el temps classic de la polifonía amorosa i sagrada, adés en llatí, adés: en proven<;~l _1 frances,
¡ de segur que en diada tan bella, els trobadors i j oglars,_ ~mb ll~rs músiq~es co~pehr~en la dels
grans mes tres de la música més savia i artística .. De,l seu 1~meran, que no es posstble d extra:etar
ací, es despren que el rei, una vegada casat, eshgue uns eme mesos corrent per les comarqu~s de
Montpcller ¡ Proven<;a; a comen<;ament de novembre ana a Roma, on fou coronat per Innocenc1 1~1~
retorna després a Proven<;a, i el mar<; del 1205 amb la seva muller anave~ ver~ el Ro_ssello 1
entraren a Catalunya; el setembre eixien de bell nou de la terra ca~alai:a::'nomes el re1 re~or
nava a l'Aragó, i el maig del 1206 visitava una altra volt~ Marse~la, 1 res1d1.,a a Montpell;r 1 o~~
tubre següent; el maig del 1207 es trobava a Montpeller, 1 el matg del 1208 entrava a 1 Arago,
a finals de j un y del 1209 es trobava a Colliure, era a Catalunya del setembre al novembre
d'aquest any, i retornava a Narbona per entrevistar-se amb Simó de Mon~fort;. amb el qual
a la segona quinzena de novembre anava a Montpeller, on veu~ia el seu flll, lmfant Jaumc.
Recordem només que amb tantes anades i vingndes no pogué evitar la topada amb els croats,
i aviat s'escolava aquella vida del rei Pere, qui moria el 12 de setembre del 1213 en la batalla
d~ Muret, en escometre els croatc; de Simó de Montfort. 1
,
.
.
•........,
Durant el regnat del rei Pere (n96-r213) és encara el temps classtc de la literatura .trobadoresca i el t~mps bo de la música cortesana al reialme d'Aragó i al de _Pro_ven<;a; la mateixa ciutat de Montpeller aviat esdevindra un centre de bon no~ per_ la poh~oma dels motf~ ts
i per la lírica musical de les can<;ons populars i joglaresques. Perr_e V1dal, G:uraut de Borned,
Gui d'Uisel, Aimeric de Peguillan, Uc de Saint Circ, i sobre tots Ratmon de M1raval, que veurem
després, són els seus admiradors que saben alternar els cants de Proven<;a amb els dels trobadors
del nostre país.
.
,
.
Del trobador Guiraut de Calanso no hem conservat cap melodm; ell, pero, hav1a parlat
diverses vegades del nostre Pere 1, al qual deia protector de la joglaria. Els consells que ell do-

nava al joglar Fadet, bo i encaminant-lo vers el jove rei catala, ens pinten al viu l'ambient joglaresc i musical de la cort del nostre reialme. Per tal de presentar-se com a bon joglar davant
el rei Pere, Fadet cal que sapiga trobar i saltar, jugar als daus, llant;ar i alhora recvllir diferents
pomes i dos ganivets, tocar el timbal, les castanyoles, la cítola, la rota de 17 cardes i altres instruments. Calia que ell sabés imitar el cant deis ocells, fer bailar les titelles, posar-se unes barbes
roges, fer saltar el gos i ensenyar els monos. Calia que sabés les histories de Troya, Argos, Jason
i tantes rl'altres llegendes medievals, i més que res saber parlar de !'amor. Solament així tindria
bona paga a la cort catalana.l
Cal remarcar bé com el pala u del rei Pere tan relacionat amb els senyors de l'Occitania hauria
estat visitat sovint deis trobadors i joglars de Franr;a. Ultra els citats, Mila (Obras, n, 141 s.)
copia un sirventes anonim que el joglar Hugonet va dur al palau del rei Pere per tal d'excitar-lo
contra els senyors del nord de Frant;a. Amb la mort del rei la florida de la poesia i de la música
provenr;al va de pressa a la davallada. Hom ha remarcat encara, que als darrers anys del susdit
Pere 1, la joglaria proven<;al comen<;ava ja a decaure al casal d'Aragó. Ro prova l'Abril issi'e
mays de Ramon Vida! de Besalú, escrita vers el 1212-1213. El poeta fingeix que ha trobat un
jog1ar a la plar;a de Besalú; el tal joglar arribava de Tolosa i de Foix. Ell es dedicava a la joglaria
<<yeu soy un hom aclís a joglaria de cantan>; el joglar sabia bé de cantar en romanr;, novas, salutz,
comtes i lays; ara, pero, es plany de com canvien els temps joiosos per als joglars com eren
els dies del rei Enrie d'Anglaterra (II54-n8g) i de tants senyors catalans, proven<;als i gascons.
En sentir el joglar, Ramon Vida! recordava també amb recan<;a els temps que ell havia vist a
la cort del rei Alfons d'Aragó. A la cort del rei havia ell conegut el pare del citat joglar, deliciós-cantor que sabia de tota cosa de l'amor cortesana. 2 Vegeu encara pagina 367.
]AUME I. - Jaume I el Conqueridor va regnar els anys I213-1276. La seva vida
alterna amb Carcasona, N2.rbona, Catalunya, Aragó i la ciutat de Montpeller; de:; del 1238,
amb Valencia reconquerida, té oc:1sió de passar-hi dies llargs que alterna amb Xativa, Tortosa;
Barcelona, Girona, Montpeller, Lleida, Tarragona, Osea i Saragossa, per no citar més que
els llocs principals. J aume I fa el tom de la política catalana, i en comptes de seguir com els
seus predecessors avan<;ant enlla de Fran<;a, vol avant;ar enlla de l'Ebre. És clar que aixo fou
un gran mal, adhuc pel fet de la música, donat que, fins al segle xv, els nostres músics aprengueren i manllevaren molt més del repertori de Franr;a que no pas del de Castella. Sigui com sigui,
malgrat les guerres i setges que ell sosté, durant el seu regnat trobem també coses bcn interessants per al fet musical. D'entre els trobadors proven<;als i catalans que el volten, només
hem conservat música de Peire Cardenal i de Guiraut Riquier. Quan el rei Jaume viatjava,
sovint duia també joglar , com ho demostren alguns deis documents següents.
De moment no sabé1p. si el document amb el qual Jaume I donava permís a <<R. Segnier,
R. Derminis et Poncio Jugfar mercatoribus Narbone>> per a portar blat a Tortosa, l'any 1257,
ens autoritza a creure que el tal Pons era o no un joglá1'. 3
En el llibre de despeses diaries del majordom de l'infant Pcre, del maig del 1261, en el
seu viatge al Rosselló s'anoten les pagues als <<trompadors i a P[ere] juglan>. 4 Es tracta del mateix Pere <<joculaton> del qual el rei Jaume confirma una donació de terres prop de Valencia
que el citat j oglar feia a Garrer de Mora el 23 de gener del 1262. 5 N o sabem si és el mateix
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I.

Vegeu MIRET 1 SANS, Boletfn citat, n1, 1905-06, p. 79 ss. -

També Itinerari del Rei] aume, 1, P· 13 ss.

,..

r. Pel sirventes de «Fadet joglan> a K. BARTSCH,
Denkrnlller der provenzal. Litteralttr, del 1856, pag. 94·
2.
Cf. W. BoHs a Romanische Forsch., xv, 1903,
204 SS., i MENÉNDEZ PIDAL, Poesia juglaresca, 173 S.
3· Arxiu Corona Aragó. Regest. 5· Jacobi I,
avui Reg. g, f. 30.
4· MIRET 1 SANS, Jtinerari esmentat, p. 315.
.5· MIRET 1 SANS, ibíd., p. JI8.
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El document que tenim de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, escriu : «Per nos et nostros laudamus, concedimus et confirmamus vobis Garretio de Mora et
vestris, inpresencium, donationem quam Petrus joculator vobis fecit de sex jovatis terre in alchena sua de
Alcuza quam habet in rcgno Valencie, videlicet, in
termino de Muxen, prout in carta judicis ab ipso vobis
facta plenius continetur; promitentes vobis et vestris
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que surt en altre document signat per Jaume el Conqueridor el 1275. Es tracta d'una carta
d'afranquiment del j0glar Pere, on llegim el següent : <'per nos et nostros infranchimus et
franchum ac liberum facimus penitus et inmunem te P. juglar fratrem Centipnynot joculatoris
in tota vita tua cum omnibus bonis tuis habitis et habendis, mobilibus et inmohilihns, a b omni
scilicet peyta si ve questia, exercitu et cavalcata ... >> i va datat <<Datum Algezire iiij. nonas marcii
anno Domini mcclxx quinto>>.l
Per un altre document del 1263, Jaume I se'ns presenta amic i generós amb els joglars.
Es tracta d'una altra carta de franquícia a favor d'un tal Jorda, joglar, i la seva muller Maria. 2
No sabem si pot referir-se al citat joglar Perc un altre document firmat a Lleida el <<VI. idibus
madii>> del mateix any 1263, del qual copiem : <<Per nos et nostros concedimus et da;nus licentiam et. posse, tibi P. ] oculatori hedificandi et faciendi hedificia quecumque volueritis et opera,
de altitudine unius braac in domibus tuis quas habes juxta portam de Toledo ... >>. 3
Encara, l'any 1265 el rei Jaume aprovava la venda de terres que Pere, juglar, havia fet a Pere
de Roca. 4
El 8 de setembre del 1271, trobant-se el rei Jaume a Saragossa, << ... mana donar lo senyor
Rey an Jafuda (Jafuda de Caballeria, batlle del monarca en la dita ciutat) a Pero Palma, juglar,
lx. solidos per vestir. 5
En un document del 12 de mar¡; del 1242 sobre una avinen<;:a entre el bisbe de Montpeller i Jaume I, entre els testimonis signa <<V. de Manso, succentor Biterrensi:,>>. 6 Per una donació del rei J aume feta a Gascon d'una heretat a Burriana, sabem el nom del joglar Martorell,
donat que aquella afronta va amb la d'aquest j oglar i amb la dels cavallers de l'Ordre d'Uclés
•.
el 12 de j un y del 1234. 7
D'entre els trobadors qui scrviren el rei Jaume, cal recordar cspeóalment el nom del nostre Cerverí de Girona, del qual parlem en detall a les pagines 368 i ss. ~ Cervcrí de Girona presenta el rei Jaumc el Conqueridor com amador i comprensiu per la poesia i el cant tro~}2o
resc. És per ¡;o que encarrega a un joglar que presenti al rei una can<;ó seva i un dels seus
cants, i li dedica lloances a dojo en les seves obres. 8 Referint-se al rci Jaume, cantava un dia
Cerverí:
<<Si·l tems anticx qu'om solia prezar
'
Chans e mandar cortz juntas e torney,

•

quod contra predictam donacionem non veniemus, nec
aliquem vcnire permitemus. Immo faciemus vos et
vestros habere et tenere predictam hereditatem prout
in carta quam, ut dictum est, inde ab eo habetis, plenius continetur. Salvo jure et dominio quod habemus et habere debemus in predicta hereditate. Datum in Montipesulano x. 0 kalendas Februarii anno
Domini millessimo cc.c lx. 0 primo.» Regestr. 6. Jacobi,
avui Reg. II, f. 237 v.
I.
MIRET I SANS . ibfd., p. 529, que el posa com
del 1276. Cf. Arxiu Corona Aragó, Reg. 20, f. 328.
2. «Per nos et nostros infranchimus et franchum et
liberum fecimus te Jordanem, Joculatorem, et uxorem
tuam Mariam, in tota vita vestra, amb omni questia,
exercitu et cavalcata et eorum redemptionibus et ab
omni qualibet exaccione regali. Ita. quod, a predectis
omnibus et singulis sitis franchi, liberi et inmunes cum
omnibus bonis vestris habitis et habendis, ubique,
dum vobis fuerit vita comes Maria. Bajulis, curiis
et universis aliis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quod hanc franquitiam, a nobis tibi
concessa, firmam habeant et observent et faciant abomnibus inviolabiliter observari. Datum Cervarie

ii. nonas septcmbris anno Domini m.occ. 0 lx. 0 tcrtio.»
(Arxiu Corona Aragó, Rcg. 12, f. I 13.)
3· Ibidem. Reg. 12, f. 27 v.
4· «Per nos et nostros, ex certa scicntia, laudamus, approbamus, et in omnibus, ct pcr omnia con[irmamus vobis Petro de Roca, scriptori nostro, ct vestris, in perpetuum, vendicionem quam Petrus Juglar
vobis fccit de alquenis de Alcnces ct de Beni¡¡taf, sitis
in regno Valcncie, ultra Xucheram inter \í.Wenarn
ct Moxenum, prout in carta vendicionis inde vobis
facta plcnius constat. Ita scilicet, quod volumus et
concedimus, ut vos et vestri, scu quos vos volucritis
sive vestri, habeatis ipsas alquerías cum terminis et
pertinenciis omnibus earumdem ad habcndum, tcnendum, possidendurn, et explcndum, et ad vcndendum,
dandum ... Datum Barchinone v. idus aprilis anno
lJornini m.occ. 0 lx.o quinto.» (Arxiu Corona Aragó,
]{eg. 13, f. 264).
5· MTRET I SANS, l. C., p. 453·
Ó.
l\fiRET I SANS, l. c., p. I54 S,
7· MIRET I SANS, l. c., p. JI2.
8. MAssó, Repertori de 1' anliga lite1•atura cat.~
/cm a. I, p. I88 s.
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ben servida la leys,

Si·l rey Jacmes fos vius enqueras chans
Fera subtils mas er m'o tol afans>>1
Aixo vol dir com el gran rei, malgrat tanta fatiga de guerres, seria generós per als seus
trobadors i sentiria profundament la mus1ca. El Conqueridor prou s'hauria, do ... cs, delectat
awb la música dels trobadors i amb el cant de totes les formes de la música cortesana, des
de la forma del lai talment com una seqüencia a la forma. del cant de gesta, del sirventes o
de la can<;:Ó de creuada. Ultra els citats Peire Cardenal i Guiraut Riquier, es relacionen amb la
casa del rei Jaume, entre altres, Elias Cairel, Aimeric de Peguillan i Gausbert de Puysibot. També
l'Aimeric de Belenoi - clergue, que en fer-se joglar ve a Catalunya i serveix a Nuño Sanchez,
el conqueridor d'Ibi<;:a - , el c~megut Guillem de Mur i Matieu de Caerci.
Cal no oblidar que amb tantes estades a Montpeller i altres bandes on la música a veus
estava ja ben de moda aquells dies, el Conqueridor, ultra el cant monodic, hauria sentit for<;:a
polifonía de motets llatins i francesos i també for¡;a música religiosa vinguda de Notre-Dame
de París i també arribada de Castella, o composta a Catalunya. De moment, pero, no podem
presentar mica de documentació que pugui orientar-nos sobre el mecenatge que el Conqueridor
hagués pogut tenir envers la música a veus.
El fet del culte litúrgic i de la música a les capelles reials de Catalunya-Aragó en temps
de Jaume I, no ha estat mica estudiat encara. Cal tenir també present que, ultra la capella
del seu palau al reialme aragones, Jaume I havia cuidat de tenir bona clerecia a la seva capella de Montpeller. 2 Els clergues de les tals capelles, prou seguirien les correnties de l'epoca
en el fet de la música a veus, i, és dar que no anirien enrera dels clergues cantors de la reiai
capella de Fran¡;a o de Castella i Lleó.
PERE II. - Arribant a Pere II (1276-1285) trobem ja més notes documentals quant al fet
de la música cortesana. 3 Pere II, essent infant encara, manava als seus vassalls Joan, joglar,
Bernard, foglar, i Silvestre, foglar, ciutadans de Daroca, que compareguessin a l'Aragó, on ell
seria, per resoldre el plet que contra d'ells i altres ciudatans de Daroca havia aixecat un altre
r. MILA I FoNTANALS, Ohras completas, II, p. 407.
2. R. de Amillau iR. Aymes, diaques de la ca pella
reial de Montpeller, de segur que serien també cantors.
«Nos Jacobus, etc. concedimus tibi R. de Amillau,
diachono, quod sis diachonus ec~lesie seu ca pelle nostre
Montipesulani ad honorem sanctt< ,Marie virginis hedificate, ita quod in predicta eccles1a. deservias in diachonatus officw honorifice et decenter iuxta pietatem
tuam et habeas et percipias pro officio tuo et karitate
sicut fuit hactenus de aliis diachonibus consuetum.
Et dum tu bene et laudabiliter ibi deservieris stando
divinis horis, tam diurnis quam nocturnis, nullus inde
te valeat amovere; mandantes tenentibus locum nostrum in Montepesulano, presentí atque futuris, quod
contra hanc concessionem nostram non veniant, imno
omnia firmiter observare procurent. Datum Barchinone, iij. idus novembris, anno Domini m.cc.l.vij>>.
(Arx. Cor. Aragó, Reg. 9 fol. 45 v. Cf. A. HuiCI,
Colección Diplomdtica de Jaime I, el Conquistador,
11, Valencia, I9I9, doc. ncxxrx.)
<<Nos Iacobus Dei gracia rex Aragonum, etc , constituimus te R. Aymes diachonum in diachonum capelle nostre Beate Marie Montispesulani et cum contingerit te esse presbiterum concedimus tibi et volumus
Biblioteca de Catalunya

ut ex tune sis capellanus dicte capelle, quandiu fueris
sufficiens ad serviendu m dicte ecclesie in eccl esiasticis
ofiiciis seu divinis; concedentes tibi pro pensione et
salario quolibet anno tantum quantum recipiunt alii
diachoni et capellani servientes ibidem. Volumus eciam
quod si aliquo tempore Iueris negociis occupatus sic
quod non possis ad serviendum in dicta ecclesia personaliter interesse, valeas aliquem diachonum vel
capellanum stdficientem constituere et dimittere loco
tui, qui dictum ·servicium faciat pro te in dicta ecclesia,
donec tu possis redire ad serviendum personaliter in
dicta ecclesia et a dictis negociis fueris liberatus ... •
Datum apud Montempesulanum, Kalendis aprilis,
anno Domini m.cc..l. nono>>.
(Arxiu Cor. Aragó, Reg. 9, f 75· - Cf. HUICI,
l. e , II, doc. DCCCXII!.)
Sobre la música medieval a Montpeller sabem poca
cosa. A. RICARD, Memoires de la Societé Archéologique de Montpellier, n, 229 ss., cita només alguns organistes i ministrers deis segles xv-xvr.
3· Cf. H. FINKE, <<Relacions deis Reys d'Aragó
ab la literatura, la ciencia y l'art en els scgles XIII
y XIV>>, a Estudis Universitaris Catal:ms,. IV, IGI9,
66 ss., primer a I'Archiv für Kutturgeschtchte, VIII.
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ciutada, de nom Domenec, pel fet que aquells s'havien apoderat deis béns del mestre Nicolau,
ja difunt. 1 Si a Daroca, aquells dies hom troba ja tres noms de joglars, hem de pensar que
en ciutats més grans, n'hi hauria molts més.
Així com en l'Itinerari del Conqueridor no surten detalls que facin referencia a la
música, en trobem, en canvi, de preciosos en el viatge que d seu fill, l'infant Pere, féu Espanya
endins els anys r268-r269. El r.r de maig del r269 l'infant arribava a Toledo portant un seguici
de més de setanta persones. La seva entrevista amb la seva germana Dona Violant, muller
del rei Alfons el Savi, li donaría ocasió per admirar la música dels trobaclors i joglars de la
cort de Castella.
En el diari de pagaments es llegeix : <citem als moros trombadors et als moros juglars
l. morabatins que fan ccclxxv. solidos.>> En aquest viatge l'acompanyava, també, Cerverí de
Girona, el trobador. L'infant Pere sempre porta va algun j oglar o trobador en la seva comÍ··
1.iva; així, el desembre del 1267, trobant-se a Barcelona, fa donar 50 sous a un joglar dit
G. [Guillem o Guerau] Blanch, i altres 30 sous al !robador Vilarnau. A !'octubre del 1267, l'infant tenia un joglar guaseó; i el mes de maig del 1268, En Pere es trobava a Osea, i el seu
reboster dóna a un joglar de Pamplona 40 soús. L'octubre del 1267, a Barcelona tenia al
seu costat el foglar Paulet, al qual feia donar 50 sous. Miret i Sans creu que es tracta
de Paulet de Marsella, trotador proven<;al, autor del sirventés sobre l'empresonament de l'infant Enrie de Castella per Caries d'Anjou. D<> retorn a Barcelona, el 7 d'agost del 1269 (?),
durant la seva estada a la ciutat comtal, el seu tresorer paga despeses endarrerides, entre les
quals «ltem a fembres qui balaven en Darocha, ij. sous>>. 2 Després de Cerverí, l'agraciat i
protegit de Pere, ja rei, fou Pere Salvatge; i si atenem que el 12~0 Cerverí era ja mort,
podrem presumir que Pere Salvatge estigué amb el! des d'aquesta data. Ro comprova el document del 7 de gener del r28o, amb el qual, trobant-se a Valencia él rei Perc, concedía una
pensió de 6oo sous a Pere, joglar del sobira. Sobre la relació d'aquest Pere Salvatge..,-"ªmb
els nostres reís, Miret i Sans pogué presentar divuit cartes reials que van des del r283 al 1287. 3
Per mitja d'aquestes cartes hom pot aclarir una mica la vida d'aquest trobador. Així, sabem
per exemple, que el rei Pere el convocava el 1285 per anar a la guerra contra dels franceses
invasors. Pere Salvatge vivía encara a palau en temps d'Alfons II de Barcelona;
des del 1287,
.>
ja no se'n sap res més. 4 Quant al susdit trobador de Vilarnau, company de Guiraut Riquier a
Narbona vers el 1257, sabem que el 1275 encara continuava en el seguici de' l'infant Pere. 5
El reí Pere tenia trenta-set anys quan comen<;a a regnar, i durant els nou anys del seu
regnat hagué de patir dues empreses de guerra : la de Sicília i la invasió francesa. Malgrat
aixo, el! es delectava amb la poesía i la música, i ell matt:ix fou trobador; se serva un debat
polític amb Pere Salvatge, en el qual ambdós parlen per Catalunya, i un clergue de Beziers i el
comte de Foix, Roger Bernat IV (r26I-1302), per la Fran<;a. 6 Pere el Gran, en emprendre la
guerra contra els franceses invasors del Rosselló i de l'Emporda, féu convocar tamb~ el seu

trobador Pere Salvatge; així es despren d'un document que Miret i Sans troba en els registres de
Cancillería del rei Pere : <<Scripsimus Raimundo de Orcau quod cum militibus et familia sua
sequeretur et associaret Berengario de Pulcrovisu, Iazpertonum de Castronovo et P. Salvatge
~tbi ei dicerent vel significarent ad inferendum malum inimicis>>, datat a Barcelona, <ciij. o idus julii>>
ele l'any 1285. Cal recordar que el 13 de julio! del 1285 era precisament un dels més crítics, donat
que comen<;ava ja el setge ele Girona. El dia. 29 del mes d'agost del matcix any, el rei li feia
donar el salari per mantenir la muller i els fills del poeta; encara, a 6 ele febrer del r286, li
feia donació graciosa d'un cavall. No es coneix mica de música del trobador Amanieu de Seseas,
el qual enviava el seu joglar Falconet al rei Pere per cantar-li de cortesía amorosa.
ALFONS II. - Alfons II el Lliberal (r285-1291), fill de Pere II, continua protegint
el trobador Salvatge. Alfons entra a Saragossa el 12 d'abril del r286; el dinmenge següent fou
coronat pel bisbe d'Osca. En aquesta coronació assistia també Pere Sal\'atge, per quan hom
troba el document següent, del rg del citat mes d'abril : <<Mu<;e de Portella quod clet et solvat
omnibus joculatoribus qui interf~terunt coronationi domini Regis ... m ... [morabetinos ?] ... in auro
qui distribuantur ínter eos per Petri Salvatge>>.1 Aixo vol dir, que a la coronació d'Alfons II,
ultra els músics que haurien cuidat de la música durant la cerimonia sagrada, hi haurien acudit
una infinitat d'instrumentistes que, dirigits potser pel citat trobador, haurien sonat can<;ons i
j ocs de dansa per la festa profana. Hom troba el trobador Pere Salvatge servint carrecs importants a la cort del reí fins al r2S7, que hom li roba la seva filla del palau reial.2 L'itinerari d'aquest monarca ens fa veure com el rei Alfons, durant el seu regnat, alternava la seva
estada entre Mallorca, Valencia, Tortosa, Tarragona, Barcelona, Osea, Saragossa, Lleicla, Ciutadelh¡., Jaca, Tara<;ona, Tero!, Calatayud, 1\fonb;:ó, i resideix principalment a Barcelona. 3
Cal recordar bé que en el seguici d'Alfons II encaw infantes trobaven joglars, com ho prova
el compte següent del 1284 : << ... Item pro quitacione Johannis fuglar xc.vj. solidos, minus ij. dr.
Datum Cervarie xv. 0 kalendas Decembris>>. 4 Del mateix any rz84, coneixem el següent document en el qual es parla del joglar Falconet que l'infant Alfons envía al sen pare : <cUni versis ad quos presentes pervenerint, mandamus vobis quatenus non impediatis vel detineatis
Falconetum juglar locorum presentium qui vadit ad dominum Regem patrem nostrum; juste
provideatis ei de securo transitu et comitatu, presentibus autem post xxx. elies a confectorum
earumdem computandos minime valitis. Datum Gerunde ix. kalendas martii>>. 5
]AVME II. A mesura que avancem el segle XIII i entrem al xrv, els registres de Cancillería de la cort dels reís de Catalunya-Aragó es presenten ja més generosos i explícits en donar-nos detalls sobre el fet de la música cortesana a Catalunya. El regnat de Jaume II es
presenta j a esplendit en aqr~est punt. Tinguem present que cls registres de Cancillería formats
amb llibres de paper, no el}~raren fins a mitjans del regnat de Jaume I el Conqueridor; tota
la documentació anterior arriba escrita damunt pergamí; <;o vol dir que els escrivans de ració
no poclien ésser gaire deta!listes en anotar els comptes de 'P,alau. Encara cal que no oblidem
que els pocs registres de Cancillería del segle XIII que arribe'n amb paper a l' Arxiu de la Corona d'Aragó, en anotar eb comptes de la reina o deis infants, no anoten gaires detalls sobre
el fet musical. Els documents sobre j oglars i músics a la cort catalana vénen a conmen<;ament
del segle xrv en cls registres d'Escrivania de ració de 1' Arxiu del Reial Patrimoni de Barcelona, que s'escauen :tmb el regnat de Jaume II.
Jaume, primer rei de Sicília (r285-rzgr), després II de Catalunya-Aragó (r2g1-1327) el
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1.
<clnfans Petrus... Fidelibus suis Johanni ]oculatoris, et Bernardo joculatoris et Silvestri joculatoris, Paschasio de Salvo, Johanni de Joco et Dominico Saturnini de Darocha. Salutem et gratiam. Mandamus vobis quatenus infra decem dies post quam
nos fuerimus in Aragonia, compareatis coram nobis
per vos vel vestrum ycloneum procmatorem, parati
respondere in facie judicis, Dominico, viro de Darocha, supra quibusdam bonis que fuerunt magistri Nicholai quondam, que vos tenetis, ut asserit
et que ad ipsum pertinent ratione uxoris sue. Intelleximus per eundem. Datum Valencie vi. idus octobris anno Domini m. 0 ce. 0 lxx. 0 vi.>> (Arxiu de la Corona
d'Aragó, Reg. 38. f. 54 v.)

' ""

2. Vegeu, M!RET 1 SANS, cc"Viatge de l'infant · Perc
el 1268-69>>. al But/letf del Centre Excursionista de Calalunya. XVIII, 1908, p. 183 ss .
3· MIRET 1 SANS, <•Notes biografiques d'en Pere
Salvatge y Fr . Romeu sa Bruguera .. .>>, al volum e].,¡
Congrés d'historia de la Coi'Ona 1'Aragó dedicat al Rey
En] aume y a la seva epoca. 1 (Barcelona, 1909), p. r 4 7 s.
4· U ltra MrRET 1 SANS. cf. MASSÓ ToRRENTS,
Repertori, pp . r83 ss. i 244 ss.
5· Vegeu MrRET I SANS, «Enqucsta sobre el trovador Vilarnau amb algunes noves de Guillem ele Bcrgada, Ramon de Miraval i Guillem de Mur» a la Rcvue Hispanique, XLVI, 1919, 249 ss.
6. MAssó, l. c., p. 242 ss. Sobre els jcux-p artis del

rci d'Aragó, vcgeu també el citat SPANKE, Zeitschrijt
/ür franzosische S prache und Literatur del 1929, 45 ss.
J.
Arx. Cor. Aragó, Reg. 65, f. 142 v.
2. MIRET 1 SANS, <•Notes biografiques d'en Pere
Salvatge ... >>, al Cong,rés d'historia 1, 14 7 ss.
3· F. CARRERAS CANDI. <<Itinerari dd rey An-
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fós JI do Lliberal» (1285-1291), al Boletin del' Academia
de Eones Lletres d'l Barcelona, x. 1921 -2 2, p. 6r ss.
4· Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 52 [ =
Reg. I I . Petri 2.], f . 74·
5· Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 62 [ = Reg. J.
Injant. A!¡'ons i Logart. Petri 2], f. 127.
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LA M0SICA PROFANA

!<]usb>, es troba sovint voltat de j oglars i músics de tota mena. Cal reco..rdar que ell mateix
fou poeta; encara avui conservero la seva poesía <<Mayre de Deu e fylha>>, titulada «lncipit dancia
illustris regis Aragonum cum comento domestici serví ejus>>, escrita a Montpeller el 1305, i
comentada en llatí per Arnau de Vilanova.l No volem encetar de moment el Diplomatari deis
músics cortesans de la Catalunya del segle XIV; clirem només que malgrat que els registres d'escrivania de ració del rei Jaume comencin el 1302, sabem el nom d'una infinitat de joglars i músics
instrumentistes, cantors i dansaires que feien les delícies musicals de la casa reial de Barcelona;
uns sonen la trompa, al tres la trompeta, el tambor i la viula. 2 Ultra els joglars inscrits a pala u, el
reí Jaume en rebia sovint d'altres, vinguts de Castella, Navarra, Mallorca i Sicília. És aquest
Jaume II que el 1294 feia u.na donació al joglar Alfonso de Múrcia, i que el 1303-1304, trobant-se
al regne de Valencia i a l'Aragó podia escoltar els cants deis joglars de Juan Manuel, el nét de
sant Ferran, de Diego López de Vizcaya i d'altres infants i nobles de Castella. 3 Jaume II en plena
davallada de l'art de Proven<;a, es delectava. encara el 1315 a oír els cants de Somsaire, joglar
del comte Aimerí de Narbona. De la mateixa capella de Jaume II, en coneixem també difcrents cantors i infants músics.
És ben significatiu que a la cambra de Jaume JI, en fer-se l'inventari l'any 1323, es trobessin dos saltiris en el sen ti t d 'instrumen ts m usicals : «l te m j. saltiri, estrument a b cardes de
lautó>> anota hom dues vegades. 4 Encara, al 22 d'abril del 1326 Jaume II fa donar al seu fill
Ramon Berenguer : << ... unum salterium, strttmentum cum cordis de lautons>>.s
LEs ÜRDENACIONS DE PERE III SOBRE ELS JOGLARS.- Les ordenacions del rei Pere III el
de les Cerimonies, fetes primerament per Jaume II de Mallorca, de segur que foren ja practicadcs
en el segle XIII. Aquestes ordenacions manaven el següent: << ... volem e ordenam que en nostra
c.o rt j uglars quatre de gen esser deis quals dos sien trompadors e lo ter~ sia tabaler e ·1 quart sia
de trompeta al offici deis quals sesguart que tots temps nos publicam~nt menjants en lo comen<;ament trompen e lo tabaler et lo de la trompeta son offici emsemps ab els exercesca~ encara allo metex facen en la fi del nostre menj ar; si donques j uglars estranys o nos tres qui empero astruments sonen en la fin del menj ar nos aquells oyr voliem. En aprés no volem que en
la Cuaresma ne en dia de divendres, si donchs gran festa no era, que ·ls dits trompadors, trompeta e tabaler lur offici facen en lo comensament de la taula ne en la fim. 6 I donat que parlem
d'aquestes ordenacions del rei Pere quant a la música deis instruments, afegtm, que en I'exemplar
de París, B. N. Espagnol 64, f. 12 v., manuscrit del segle xv, llegim el' següent, que no hem
vist en els altres exemplars que duen tals ordenacions : <<Deis orguens sonar en los dies... En
les festes qui ·s segueixen vol lo senyor Rey que los orguens sien sonats a les vespres e a la missa:
primerament en la festa de nada!. item de ninou. aparici. pascha. ascensió. pcntacosta. e trinitat.
e corpus xristi. les. iiij. festes de la verge maria. allistada la v.a so es saber la conceptio. les ij.
festes de sancta creu. omnium sanctorum. los angels. sent iohan babtista. la festa de apostol
e vangelista. item de sent marti. item de sent lorens. item de sent steva. item de s.ent iorgi.
ítem ij. dies apres pascha. item los altres ij. clies apres 7 [f. XIII] cinqU:agesma>>. Aques'tes ordenacions sobre els dies que devia sonar l'orgue en la capella reial de Cataiunya-Aragó, ten.en un

preu gran per nosaltres; elles ens demostren com l'orgue sonava a les vespres i a la missa de
les grans diades; en els altres dies, en canvi, de segur que els cants eren cantats sense orgue,
no sois el cant pla, sinó també tota mena de música a veus que s'executés a la capella del rei.
Més avall comprovarem l'afició deis nostres ·comtes-reis per la música cortesana, recordant
llur relació personal amb els trobadors de Proven<;a i de la Catalunya. Ací volem només recordar una vegacla més, que precisament durant ayuells segles XII-XIII, la música poli{( .1ica es
posa de moda a Fran<;a, com a Castella, i també a Catalunya. La practica dels motets amb text
Uatí, frances i proven<;al entra també als temples i als palaus del reialme d' Aragó. Recordem
el fet del Lucas, magnus organista de la catedral de Tarragona, mort el rr64; recordem el fet
d'una practica de polifonia a l'escola de Ripoll, a Tortosa i a Scala Dei. I si a Fran<;a i a
Castella els reis tingueren tanta música cortesana religiosa i profana, vocal i instrumental, no
podría ésser que els nostres reis haguessin restat entremig sense mica d'amor per a la música.
Ultra aquests fets, cal considerar que la música cortesana del segle XIV fou precisament a la cort
deis reis de Catalunya-Aragó on es conrea amb més amor i esplendidesa que en cap altra
cort d'Europa.
EN ELS PALAUS DE LA NOBLESA. - La música no era exclusiva dels reis; també
gent ennoblida cuidaven d'organitzar actes avinents on la joglaria tingués acollida bona. Limitant-nos per avui als segles antics, esmentem només el nom de la comtessa d'Urgell, qui es presenta va a tals festes o almenys enviava joies esplendides per al joglar millor que hi assistia; la festa
d'Arles amb l'assistencia del rei Alfons I de Barcelona i amb les sonades i els cants de Guerau
de Cabrera, que esmentarem després, és ja llegendaria i novellesca per la seva grandesa. Es
tracta segurament d'aquella comtesa amada un día per Raimbaut, senyor d'Orange (rrso-II73)
sense tant sols haver-la mai vista, i a la qual enviava el sen joglar Rossignol per dur-Ii noves
de l'amor Ilunyana: Hug de Mataplana, trobador i propietari del Castell de Mataplana, Guillem,
vescomte de Bergada, el de vida lliure i sempre revoltada, Pon<; d'Ortafa, un deis millors propietaris del Rosselló i alhora gran músic i poeta, dels quals parlarem tot seguit, són una bona prova
del que venim dient. N'hi hauria prou a citar encara alguns deis joglars deis comtes d'Urgell
o de Cardona que trobem als registres de Jaume II de comen<;ament d.el segle xrv per veure com
la tradició de la música cortesana perdurava des de dies als castclls i cases senyorials de la noblesa catalana.
LA MÚSICA PER AL POBLE. - Encara, la música cortesana no era pas exclusiva deis
grans magnats catalans; també el poble senzill es delectava en les tonades humils deis instruments
i dels cants trobadorescos. Suara e<>mentavem la música que intervenía en els casaments reials,
música al carrer, música a J'església, música en els fe,:tins. Dones bé, el document següent
prova a bastament com tár música s'estilava tc..mbé en els convits de bodes de la gent senzilla
del nostre poble. Ho den{Jstd bé el fet del rr8o, quan el rei N'Alfons I surt a favor deis
jueus de l'Aliama de Tortosa i de les seves rodalies. E.,a el cas que en casar-se els jueus,
fossin pobres fossin rics, hom els obligava a llogar un nombre més o menys gran de joglars
instrumentistes i de cantatrius que el que el nuvi desitjava; encara hom els obligava sovint
que els paguessin millor soldada. Els jueus acudiren al bon rei Alfons I, qui ben amatent sortia
en defensa dels sarra!ns de Tortosa. 1
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MAssó, Repertori, p. 305 ss.
Vegeu H. ANGLES, <<Cantors und Ministrers
in den Diensten der Konige von Katalonien - Aragonien im 14. Jahrhundert>> en el Bericht über den Musikwissenschaftlichen I<ongress in Basel I924, p. 56 ss.,
i a la Revista Musical Catalana del 1925, p. 158 ss.
3· MENÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, 257 ss.,
comenta i situa el bell rengle de joglars que en aquesta
ocasió de concertar Jau me II les bodes de la seva
filia amb l'infant Joan Manuel, assistiren el mes de
maig a Xativa. i el juny del 1303 a Ariza.
r.

2

4• F. MARTORELL I TRABAL, «lnventari dels béns
de la cambra reyal en temps de Jaurhe II (1323)» a
!'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, rv {I9II-I2).
560. Ibídem, 566 s'anota : «item j. 1responser, item
j. sanctual, item j. capitoler, ítem j. saltiri, ítem j. consueta». E! saltiri ací és ciar que no és altra cosa
que el llibre psalterium.
5· Arxiu Cor. Aragó, Reg. 285, f. r84 v.
6. V. P. BOFARULL, Documentos inéditos, V, p. 61.
7· Amb lletra posterior, hom escriu : <<Ítem les
quatre festes dels doctors>>.

1. <<Hoc est translatum bene et ficleliter translaturn xv. kalendas Januarii anno Domini mee. quadragessimo septimo a quodam instrumento quod 5üb
istis verbis continetur : Notum sit scire volentibus
quod cum Ego Ildefonsus Dei gracia Rex Aragonis,
Comes Barchinone et Marchio Provincie audivissem
querimonias multes et ciamos quos vos Aljema sarracenorum Dertose mihi fecistis super multis injuriis
ct exaccionibus que mali bajuli et nequam homines

in vos sua prava auctoritate exercuerant posui meum
mandatum et legem. Inter cetera enim mando et in
perpetuum constituo, quod numquam de cetero aliquis vestrum maior aut minar .dives aut pauper cogatur joculatorem vel cantatricem cum nupcias fecerit
habere ve! illis dare suum avere. Qui etsi spontaneus
nulloque cogente bajulo vel alio quolibet homine cum
uxorem duxerit joculatorem aut cantatricem susceperit, nihil aliud ci dare cogatur nisi quantum ei qui
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LA MÚSICA PROFANA

En les Ordinacions de Cort de provinen<;a desconeguda, trobades, pero, en un manuscrit
del segle XIII, s'apunten les següents ordinacions sobre els joglars i joglaresses a Catalunya:
<<(xxxii) De cavalers salvatges e de juglar e homens de Cort. Item ordenam e establim quE'
nos ne negu sotzmes ... neguna cosa a cavaler salvatge, ne a juglar, ne a iuglaresa, ne a soldadera, ne a hom de Cort, salu les vestidures que hom lur pusca donar al cap del an que les
posara en ... civada o a menyar j. dia la setmana. Empero puscam Nos e tot noble eleger e
menar ab Nos j. juglar o ij. e donar a quels <;o quens vuyllam.
(xxxviij). Que negun cavaller salvatge ne hom de Cort no sigue a taula de cav[aler]. Item
ordenam e establim que negun iuglar, ne cavaler salvatge, ne soldadera, ne hom de Cort que
sia tengut per juglar, no siga en taula de cavaler, ne de dona, ne de fyll de cavaler, ne claltre
hom de paratge, ne de ciutadanz honratz, e que ayen a sseer en una taula. E si negú deis damon ditz j uglars, ne j uglaresses, ne cavalers salvatges, ne soldadera, ne hom de Cort, diga mal
de nuyll hom per aquestes raons, quen sien pagats a coneguda de bacalars.>>l
Aquestes ordinacions es repeteixen més tard a les Corts de Tarragona del 17 de maig
del 1234 promulgades per Jaume I:
«ltem statuimus quod nos nec aliquis alius horno nec domina demus aliquid alicui ioculatori vel ioculatrici sive soldatarie seu militi salvatge, sed nos vel alius nobilis possit eligere
et habere ac ducere secum unum ioculatorem et dare sibi quod voluerit.

En un quadern manu!'.crit de comen<;ament del segle XIV, f. 9 v., que fa anys veiérem sense
signatura a l':uxiu del Reial Patrimoni de Barcelona, es parlava de les consuetuds deis monjos
benedictins del monestir de Sant Pau ele la ciutat comtal, i entre altres coses es manava:
<<Deuen esser proveyts religioses persones et visitador et i ttglars qui vagen cavalcan et ligadors
de llibres si mester li será a hostes lo dia de sent Benet si negun ni venia ben et convinntment
segons lur estament et clignitat.>>
Tots els documents que acabem, dones, de transcriure proven a bastament com la lírica
musical profana seria ben estimada a la Ca tal un ya medieval, i com els j oglars correrien sen se
repos d'una banda a l'altra per divertir la gent ennoblida, com també per delectar el poble i fins
e.ls clergues i monj os en diades assenyalades.
La cort de Catalunya-Aragó tenia sempre als seus palaus histrions i joglars, qui <<adhuc
essent iHiterats sovint inventaven cantilenes dolcíssimes:>, joglars qui <<coneixien els secrets de
l'art musical i cantaven odes profanes de bona fe>>.l A Catalunya s'havien posat tan de moda els
joglars i histrions, que arriba un temps que fins alguns clergues anaven amb companvia d'aquesta
gent, fins que el concili de Lleida del 1229 hagué d'intervenir prohibint tal usan~a als clergues; 2
el concili de . Lleicla seguía textualment la constitució donada un any abans en el concili de
Valladolid per als clergues de Castella} i les Constitucions Sinoclals d'Urgell la reformaven encara el 1276. 4 Encara el concili de Tarragona del 1317 haura d'insistir sobre aquest punP A
casa nostra, encara cliferents bis bes tenien tam bé els seus joglars al segle XIV com pot hom
veure en tantes bancles. Les Constitucions de la Universitat de lleida del 1300 encara prohibeixen als estudiants <<tripudiare sive ballare per civitatem, vel lucios facere inhonestos>>. 6
A Catalunya, com arreu d'Europa, es trobaven els histrions que, sense practicar quasi mica
la música, es llan<;aven a divertir el públic a base de desfigurar-se llurs persones amb aquells salts
i gestos inhumans i de mal gust com veiem a la fig. 14 del cap. v d'aquest estudi; altres vegades
es disfressaven amb masqueres indignes i fins es despullaven sense to ni so. D'altres n'hi havia
que es divertien corrent per les corts de les gents ennoblid.es als quals pretenien agradar a base
de malparlar i de fer burles dels absents; ells conreaven ja més la música que els anteriors, pero
llur finalitat no era pas essencialment musical. Encara n'hi havia d'altres, dits propiament joglars, <<joculatores>>, els quals cantaven les gestes dels prínceps i les vides els sants. 7 Amb l!urs
~ants deliciosos acompanyats a octaves o a l'uníson, divertien el poble i duien la joia a les cases
dels grans senyors. Eren aquests els únics que I'Església tolera va per esbargiment just dels homes.
En dir Jaume II de Mallorca en les seves Leges Palatinae que ell admetia els joglars per alegrar la
seva cort <<illorum officium tribuit laetitiam>>, no cal pas remarcar que es .refería a aquests darrers.
A ells es referien també 1~~ dites del teoric angles Johannes Cotton dels segles XI-XII i de I'ale-
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Item statuimus quod nullus ioculator nec ioculatrix nec soldataria presentes vel futuri,
nec illa que olim fuit soldataria, sedeant acl mensam militis nec domine alicujus, nec acl gausape
eorunclem, nec comedant nec iaceant cum aliqua dominarum in uno lecto vel in una domo nec
osculentar aliquam earumdem.>>2
·,'
'
En les ordinacions pregonades de la ciutat de Barcelona del 1289 ~trobem, com un dissabte a 19 dies ~e julio!, es promulgava un ban amb el qua! es prohibía d'anar <<de nits al>,..,estruments>>.3 Es la mateixa ordinació que trobem en les ordenances municipals de Barcelona
0
del 1301 <<Die sabbati V Idus Decembris>>, on es mana : «ltem que null hom, ne nulla fembra,
no gos anar per Barcelona de nZ:ts sonant ab estruments, ab Ium o menys de Ium. E qui contra
fará perdrá los instruments, qui sien trencats e mostrats trencats en la cort publicJment, e pagará per ban cascun d'aquells qui·Is portaran, ney foren , xx. sols. oltra lo b~n de les armes damunt ordonat.>> El mateix manaven les ordenacions del 1319 a la ciutat ae Valls : <<Que negu
no gos anar de nit ab estruments, ni ab armas vedades>>.4
nupserit libuerit, et de eius causimento fuerit, nisi
in quam ex conventione teneatur; quem conventio
sepius legi perjudicat in multis. Cum itaque non ex
bona consuetudine sed pocius ex pravis et fatuis hominibus exierit, aliquem inter vos invitum et nolentem. h<:bere ad nupcias cantatricem ve! joculatorem
ve! lShus mod1 perpetuum huic cause impono silentium ..... Nam et hec omnia que supra dixi vobis toti
Aljema sarracenorum Dertose et terminum civitatis
atque filiis et filiabus vestris totique generationi vestre et posteritati per secula cuneta concedo. Actum
est hoc apud Dertosam mense septembris anno Domini
mclxxx. - Signum Ild<>fonsi Regis Aragonis, Comitis
Barchinone et Marchionis Provincie.>> Segueixen a!tres
ftrmes. (Arx. Cor. Aragó, Anfós I, doc. 299.)
r. G. M. BRocA, <<Ürdinacions fetes en Cort per
tota. Catalunya y les illes ele Mallorca, Ibica y Menorca>>,
a I'A nuari de l' lnstitut d'Estudis Cata'lans, I, I907,
p. 266 SS.
2. Vegeu Marca Hispanica, col. I428 s . - També
P. BOFARULL, Colección de Documentos inéditos, A. C. A.,

vr, p. I04. MENÉ:NDEZ PrDAL remarca com, poc temps
després, hom troba restriccions semblants a la cort
d'Aifons el Savi. Així, l'ordenació de les corts ele
Valladolid, del I258, mana ; «Tienen por bien que a
los joglares e a ~as soldaderas que les faga el rey algo
una vez en el ano, e que non anden en su c~a sinon
aquellos que él tovier por bien». El rnateix }mSsava
a la casa del rei Alfons III de Portugal. Cf. Póes[a
juglaresca, 223 s.
3· Arxiu Municipal de Barcelona : <<I289-I2<)o.
lnformació de Guillem Parera pregoner de la ciutat
sobre ordinacions pregonades.» «Ünlenaren los consellcrs, so es assaber. P. de Sigiario [ = Sitja], Bn.
Farera, R. ele Vilardell, G. P. Burges e P. ele Vilafrancha e·Is prohomens de la ciutat de Barchinona que tot
hom ele qualque condició sia que vaia de nits ab csturrnents etc .. .. »
4· F. CARRERAS CANDI, <<Ürcl inacions urbanes de
bon govern a Catalunya (segles xru a xvu)>>, al Boletín de !'Academia de Eones Llctres de Barcelona,
XI, 1923-24, p. 305 i XII, 2<)2 S.

I.
CoTTON, Musica, u, a GikBJ):RT. Scriptores, n,
232 b, <<] oculatores et histriones, qui prorsus sunt
illiterati, dulcisonas aliquando vidernus contexere
cantilenas<>. - Encara ARIBO ScHOLASTicus, Musica,
a GERBERT, Scriptores, n, 225 a, <<Histriones totius
musicae artis expertes quaslibet laicas irreprensibiliter
jubilant odas ..... ».
2. "Clerici ..... joculatoribus, mimis et histrionibus non intendanb. TEJADA, III, p. 333· Val a dir
que el Concilies limita a copiar la disposició del Concili de Letran del 12I 5.
3· «<tem establecernos que los clerigos no sean en
compañas do estan joglares et trasnochadores, et que
escusen de entrar en las tabiernas.>> TEJADA, ibídem,
p. 326.
4· Vrr.LANUEVA, xr, app. darrer, p. 287. En
parlar «De vita et honestate clericorurn,, diu : «]oculatoribus, rnimis et instrionibus non intendant, ta-
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bernas prorsus evitent, nisi forte necessitatis causa
in itinere eonstituti ..... >l. El 1364 es prohibia que
els clergues~, o religiosos dansessin «publice, extra
dornum aliquarn». lbíd., p. 3I7.
~.
TEJADA, III, p. 4 76.
Ó. VILLANUEVA, XVI, p. 231. És la ma.teixa
Constitució que prohibia als estudiants que donessin
vestits, diners i al tres coses als mimos, joglars, histrions
i soldats salvatges : «Mirnis, joculatoribus, istrionibus,
militibus qui dicuntur salvatges, caeterisque truffatoriis seu baccalariis civibus ve! extraneis, vestes, civatam, peccuniam ve! aliquid aliud de suo dum in
studio fuerint donare non audeant ... ». Cf. ibídem, 230.
7· Cf. Léon GAUTIER, Les Épopées jram;aises,
n, 21, s., E. K. CHAMBERS, The mediaeval Stage, I
(Oxford I903, nova edic. I925), 42 ss., E. FARAL, Les
jongleurs en France au Moyen Age (Paris, I9IO), 28, i
R. MENÉNDEZ PIDAL, Pesía juglaresca y juglares, 2 ss.
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many Aribo Scholasticus, del segle XI, que hem apuntat suara. Únicament a ruls es refería aquella
altra dita d'aquell moralista autor del conegut tractat de Septem Sacramentis, del segle xm quan
escrivia : <<si cantant cum instrumentis et de gestis ad recreationem et forte ad informationem,
vicini sunt excusationi>>. Quan llegim que algun bisbe de Catalunya tenia un joglar, coro, per
exemple, el bisbe de Vic del I3IS, que tenia al seu servei el joglar Saboreja, al qual Jaume II
feia donació de so solidos, es refereix als darrers. Eren aquests els joglars de la lírica cortesana
que tan bellament sabien cantar l'amor; alhora amb els joglars alternaven les joglaresses que
tan bon paper feien a la Catalunya del segle xrv. La fig. 8 del cap. v reprodueix un joglar
que sona el rabaquet i una joglaressa amb els crotals que canta bo i dansant. Al segle xm,
talment com veiem al segle xrv, a la cort deis nostres reis hi havia els joglars de cant i
poesia narrativa i d'altres que cantaven sempre poesia lírica. 1
En estudiar la nostra música del segle XIV, podrrm adduir una infinitat de noms de joglars
de tota mena el nom deis quals es guarden encara als arxius deis nostres reis medievals; des de
Jaume II fins a Alfons el Magn<'mim surten joglars de tota mena que generalment es classifiqucn
ja com a ministrers. Allí es parla sovint deis seus instruments i de l'esplendidesa deis nostre
sobirans envers ells, els quals regalen cavalls guarnits de pedrería i instruments rics d'argent, i
vestits blancs i vermells guarnits de plata, i els quals envien a les escoles de Franc;a, de
Flandes o d'Alemanya, per tal que puguin perfeccionar-se en llur art.
.

ronatus•> i <<cantus versualis>>. Així mateix, posa tres menes de cantilena : <<cantilena rotunda>>,
<<cantilena stantipes>> i <<cantilena ductia>>. Caldra, dones, retenir aquestes formes per tal com elles
foren tan amades i practicades també perla noblesa, pe! poble i perla juventut de la nostra terra.
El mestre parisenc din que el <<cantus gestualis>> consisteix <<en un cant, en el qual es
narren les gestes deis herois i les gestes deis a vant-passats, com, per exemple, la vida i martiri
dels Sants, les guerres i les adversitats que patiren els antics en pro de la fe i de la veritat»,
i ací addt,eix com a moriet típic <<la vida de sant Esteve protomartir i la historia del rei Caries>>.
Grocheo anota encara que aquest cant es <<apte pera la gcnt envel!ida i per als ciutadans treballadors i menestrals fins que reposin del treball, per tal que escoltant les miseries i calamitats deis
altres, sapiguen més facilment patir les propies i cada u aprengui amb més coratge l'obra seva>>.
Grocheo estima va tan aqnest cant, que el va posar com a mitja <<per a conservar tota la vida d'un
reialme>>.l Ací tenim, dones, inclosa la idea del que seria una <<can<;:ó de gesta>>; pero la can<;:Ó
de gesta és dar qne es refería propiament a la can<;:ó epica que canta gestes fortes dels herois,
mentre que el <<cantus gestualis>> abra<;:ava també les narracions i Jlegendes deis sants. S'han
servat els textos d'algunes can<;:ons epiques; propiament, pero, fins ara no en coneixem cap melodía. La part comentada de I'Espítola farcida de sant Esteve que hem conservat en tantes
bandes de Cata!unya, cantada primerament en !latí, més tard en francés a Fran<;:a, i en catala
al país nostre fins al segle xv, podría prendre's com a can<;ó <<gestualiS>) o almenys s'hi acosta,
malgrat que la forma de cant hirnnodic a b e d amb melodía diferent per a cada vers de !'estrofa no s'avingui prou amb la idea de Grocheo. De totes maneres, cal sentir la parafrasi catalana de la susdita epístola cantada amb el so del Veni Creator Spiritus, per veure si un cant
ai.xí no es presta a fer entrar fins al més endins de l'esperit dels oients les gestes del promartir
del cristianisme. Els especialistes que han tractat d'aquest punt, esmenten la coneguda <<Chanson
d'Audigien> com a única melodía conservada provinent d'una can<;Ó de gesta; s'ha servat gracies
a Adam de la Halle que la va encabir al vers 823 del se u drama <<J eu de Robín et Mariom;
per dissort, Adam no va transmetre la cauda instrumental de la caden<;a i tots els tempteigs que
avui hom provi per reconstruir-la desdiuran sempre de !'original. Hom cita també el cant
d'<<Aucasin et Nicolete>> deis francesas, el qua! encara que no sigui propiament una can<;Ó de
gesta, en serva els mateixos procediments. Hom recorda també la cantinela amb refrany de
santa Eulalia servada sense música, al Ms. rso de la Bibl. de la ville de Valenciennes; encara
hom cita la <Nie de S t. Légen>, servada a Clermont-Ferrand, Biblioteca Municipal, n.o r8g, amb
neumes a !'estrofa divuitena, pero amb diastematia tan poc visible, que de moment no és pas
possiblc el transcriure'n la melodía, justament. 2

2. Concepte de la música cortesana i popular en

aqu~ll
f

temps

'

SEGONS ELS TEORICS MUSICALS. - Per tal que el lector pugui heure'n idea clara del
que seria la música cortesana a Catalunya durant aquells segles de la nostra gran~. i
per tal que pugui estimar-la amb millor fonament, no sera sobrer el recordar algunes frases
d'un deis teorics medievals qui tracta de més a prop el fet de la música cortesana i popular
deis temps vells. Ens referim a Johannes de Grocheo, mestre a París a finals del segle xm;
ell és el teoric musical qui, potser primer que ningú, posa els fonaments d'un t¡actat d'estetica musical a l'edat mitjana. Aquest Johannes, a precs deis amics, va escriure el bell tractat de teoría i
practica musical, per tal que els amics pogu~s;;in <<intimar fon;a dins l'art "nobilíssim de la música>>. Grocheo divideix la música en <<musica vulgaris•> vocal i instrumental, <<musica mensurata»
i <<musica ecclesiastica>>. Per al nostre cas interessa de moment coneixer que diu de les formes
artístiques d'aquella <•musica vnlgaris>}. 2 Segons Grocheo, les formes musicals de la <<musica vulgaris>> siguin aquelles que es canten amb veu humana, siguin les altres que es sonaven amb
instruments, ja diu que forcn inventades per tal <<d'enclolcir les adversitats innates de I'home>>.a
En parlar de les formes musicals cantades, distingeix bé entre la forma de <<cantus>> i la forma
<<cantilena>>. Grocheo posa tres menes de <<cantus>> r¡uan parla del <<cantus gestualis>>, <<ca~fus coI.
] . R. CARRERAS BULBENA, en diJerents ocasions
havia par!at sobre la música cortesana medieval a
Catalunya; recordem els seus articles «La música a
Cata!unya en la xm centúria», al Congrés d'histaria
de la Corona dAragó del 1909, vol. II, 8u ss.; «La
música en la cort de Johan 1», al Bolet{n de l' Academia de Eones Lletres de Barcelona, XI (1924). 79 s~.
Ací, escriu, no sabem amb quin fonament, que «Pere I
sabia trabar, pero resultava inepte per a musicar Sf'S
trabes. A elles pcsava música lo celebre Perdigós,
bon cantayre y viuler"». Encara va escriure el fascicle l de a del que joren els joglars (Barcelona, 1908).
Confessem, pero, que en llegir els seus estudis, poca

cosa nova hem trobat quant al fet de la lírica musical de la Catalunya del segle xm.
2.
J. WoLF, <<Die Musiklehre des Johannes de
Grocheo. Ein Beitrag zur Musikgesch. des Mittclalters
als Sammelbdnde der IMG., 1, (1899-1900) p. 65 ss. E. RoHLOFF, Studien zum Mltsiktraktat des johannes
de Grocheo, a la coJ.Jecció Media Latinila> Musica ¡
(Leipzig, 1930). Encara que el mot !latí GROCHEO
equivalgui a (~RoucHY en frances (vegeu VERRIER,
Le vers fran~ais), nosaltres el citarem sempre en Jlatí
com a nom ja consagrat pels musicolegs.
3· «Ut eis mediantibus mitigentur adversitates
hominum innatae•>. Edició WoLF, l. c., p. go.

r. <•Cantum vera gestualem Q.icimus, in quo gesta
heroum ct antiquorum patrum Ópera recitantur, sicutí vita et martyria sanctorum et proclia et adversitates, quas antiqui viri pro fide et veritate passi sunt,
sicut vita beati Stephani protomartyris et historia
rcgis Karoli. Cantus autem iste debet antiquis et civibus laborantibus et mediocribus ministrari, dum requiescunt ab opere consueto, ut auditis miseriis et
calamitatibus aliorum suas facilius sustineant et quilibet opus suum alacrius aggrcdiatur. Et ideo iste cantus valet ad conservationem totius civitatis.>> WoLF,
p. 90 S.; ROHLOFF, p. 7.5 S.
2.
F. GENNRICH, Der Musikalische Vortrag der
altfranzosischen Chansans de Geste (Halle a. S., 1923).
p. 19, i 37 ss. - Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes als Grundlage einer musikalischen
Formenlehrc des Liedes (Halle a. S., 1932), p. 40 ss. ROHLOFF, p. 75 ss. Sobre aqu est punt volem remarcar
que quan corriem pels pobles de Catalunya en recerc~
Biblioteca de Catalunya
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de can9ons, en plena muntanya oírem can9ons amb
meloclia tan simple, que ens suggerien instintivament
la idea d'una can9ó épica. Encara avui, quan cantem
la versió neuinatica de «La Passion du Christ>> servada
al manuscrit citat de Clermont-Ferrand, el seu cant
- executat amb ritme lliure com de recitat litúrgicens recorda la dol9or deis cants al·ludits que oírem en
terres altes de la {;atalunya incomunicada.
No entenem perque Gennrich dóna la melodía de
l' Aucassin en segon modus rítmic. La tal melodia,
per tenir gracia, ha de cantar-se amb primer modus;
ell mateix, a continuació, transcriu els fragments melodics deis lais amb primer modus, malgrat el tractarse d'una melodía identica. Tampoc no entenem el
perqué en melodies així, hom ha d'afegir-hi un.# al la
quan canten tan natural sense aquesta semwtoma.
Cal només fixar-se en els cants gregorians i en moltes
melodies del folklore .
Sobre les cantilenes primitives, vegeu A. GASTOUÉ,
42
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A proposit de les cantineles i de les can<;ons de gesta que acabem d'esmentar, valla pena
de retenir el següent : De les cantineles primitives, resulta que dues, la de santa Eulalia i de
Santa Fe tenen un lligam amb Catalunya. Quant a la primera, escrita primer en llatí i més
tard tradui:da al frances ja al segle IX, es relaciona amb la nostra terra, pel fet de prendre
!'Eulalia Barcinonensis com a protagonista de la composició. Quant a la cantinela de Santa Fe
perque segons les últimes recerques, sembla que tanmateix, aquesta poesía fou escrita al monestir
catala de Sant Miquel de Cuixa i que el seu autor, en seria un monjo d'aquell monestir. 1 Pel
fet de la can<;ó de gesta a Catalunya, és ben significatiu que els nostres poetes i cronistes dels
segles XII, XIII i comen<; del XIV parlin encara del cant aquest com a cosa viva entre nosaltres;
cal veure només com Guerau de Cabrera (rr45-rr8o ?), en la seva obra Ensenhamen, escrita vers
el II70, que comentarem més avall, declara coneixer un bell rengle de can<;ons de gesta, les més
belles que corrien per Fran<;a. Ramon Lull, en el seu Desconhort, compost vers el 1295, assenyala que es canti amb el so, o tonada de Berart, que, com anotarem més avall, no és altra
que la can<;Ó de gesta francesa, avui perduda, de Bernat de Mondidier; és molt de remarcar,
també, que Ramon Muntaner remarqui en la seva Cronica, que el Sertnó que va escriure el 1323,
sigui només un contrafactum de la chanson de gesta de Gui de Nanteuil i al primer quart del
segle xrv, empri encara el so d'aquesta can<;Ó epica francesa.
Ja he~ remarcat més amunt com els joglars <<qui cantant gesta prinopum et vitas sanctorum>> eren els tolerats pels moralistes del segle XIII. Menéndez Pidal recorda com Alfons el
Savi, seguint els costums antics, en les seves Partidas escrites entre el 1256-1265, manava que durant els apats dels cavallers <<que los juglares non dixiesen ant' ellos otros cantares sinon de gesta
o que fablaseiJ. de feecho de armas>>. 2 Malgrat que la can<;Ó de gesta no fou potser tan conreada
a Catalunya com a Castella, cal recordar, que el nostre Pere III tenia 'hmbé els seus joglars de
gesta; entre altres, podem citar Joan de Sant Jaume, el 1337; Garcia P~rez Ginifreu, de Valencia,
el 1339, i Pere de Castelló del 1353. 3 Cal no oblidar que el mateix Pere III, en el seu RegiJ!zent

de la cavalleria, manava que a l'hora de dinar <<que'ls juglars no dixessen davant ells altres can¡;ons sino de juntes et que parlassen de fet d'armes>>, 1
Si hom feia una bona recerca dins el repertori de tonades populars dels paisos hispanics,
hom podria convencer-se com el poble que ha servat potser més el substratum d'una tonada
de can<;Ó epica, potser sí que es trobaria que és precisament la nostra península.
Grocheo parla del <<cantus coronatus>>, d'altre nom anomenat <<simplex conductus>>, cant
que era practicat per mestres i deixebles, donada la bonicor del seu text com de la seva música. Segons Grocheo, fins <<els reís i gent ennoblida acostumen a compondre'l, i hom l'executava
davant les reialeses i magnats, per tal de moure llurs anims a !'audacia i fortitud, a la generositat i gentilesa, coses totes que ennobleixen el bon regiment dels poblcs>>. Afegeix, que tal
cant era sempre <<sobre materia delectable i ardua com l'amistat i la caritai». 2 Arí tenim, per
tant, el contrast entre el cant <<gestualis>> i el cant <<coronatus>> : el primer servía per la gent
senzilla, el segon per la noblesa; el primer contava exemples per a admirar les gestes dels
altres, i alhora endolcir penalitats; el segon enardia els esperits dels reís i prínceps per a la
fortitud i alhora la magnanimitat de carácter. De segur que els exemples que cita Grocheo,
<<Aussi com l'unicorne>> de Thibaut, rei de Navarra, i <<Quant li roussignol>> de Chatelain de Coucy,
can¡;ons tan conegudes i sovint servades en el repertori trobadoresc de la Fran<;a del Nord, haurien
estat també ben olts aquells dies per les gents nobles de Catalunya. El cant profa de moda
entrP la nostra noblesa fou el <<Sirventes>> polític, moral i religiós, que tampoc no s'avé gaire amb
la descripció donada pel teoric de París.
Després d'haver parlat dels cants propis per als vells i per als treballadors, per als reis
i la noblesa, Grocheo fa esment d'un cant per als joves, i aquest era el <<cantus versualis>>, conegut també com a <<cantilena>>. <<Aquest, continua, s'ha de facilitar als joves, a fi que no es
donin a l'oci>>. I tot seguit recorda dues can<;ons trobadoresques de Fran<;a al present encara
conegudes, <<Chanter m' estuel>> també del citat Thibaut i <<A u reparier que ie fis de Prouvence>>. 3

Le Cantique Populaire en France (Lyon, 1924), 6 ss.,
i Dom H. LECLERCQ, Dictionnaire d'Archéologie Ch1·étienne et de Liturgie, mot Cantilene. No ens conven<;
pas el susdit Gastoué quan vol demostrar que la melodía de la cantilena de santa Eulalia s'adiria amb la
tonada de les Verges prudents del drama Sponsu.s, que
trobem en el ms. lat. 1139 de la B. N. de París. Vegeu
Le Cantique citat, p. 41, i el Catalogue de l' exposició
sobre La Musique Franfaise, p. 7 s. Sobre la prosa
vulgar de santa Eulalia, vegeu P. VERRIER, Le vers
franfais, n, 98 ss.
I.
La Canczon de Santa Fe, editada primer per
L. de VASCONCELLOS a Romania, XXXI (1902) fou
estudiada i publicada de bell nou per A. THOMAS,
La Chanson de Sainte Foi d'Agen, als Classiques fran(ais du moyen-dge, n. 0 44 (París, 1925). Mr. Thomas
la fa del segon ter<; del segle xr; H. ÜMONT creu que
tanmateix la lletra seria escrita entre el I030-Io7o.
L'any 1926, E. H6PFFNER i P. ALFARIC ofrenaven
una obra molt interessant sobre La Chanson de Sainte
Foy a les Publications de la Faculté des Lettres de
l'Université de Strassbourg, vols. I i n (1926), on
trobem .detalls que interessen de prop per al cas
nostre. Héipffner la fa de finals del segle XI o cqmen<;ament del xn; Alfaric, en canvi, creu que fou
escrita entre 1038 (potser encara entre 1054) i 1076.
Quant al lloc de la composició, Héipffner (vol. r,
208), fixant-se en el llenguatge, assenyalava la regió
de Narbona o els Pirineus. Alfaric, pero, en estudiar el seu contingut, creu que. la patria on ella fou

escrita és la Cerdanya, i té per probable que l'autor
del poema fou un monjo del monestir de Cuixa, prop
de Prades. Alfaric sosté que la versió proven<;al
seria basada en la llatina anterior. Ell creu que la
Canczon seria feta per a éssel cantada al final de la
Passió llatina, per la vigília.; de la. santa, el 6 d'octubre. Encara afirma que la tal can<;ó no seria solament cantada; seria ta.mbé dansada, o al menys dita
amb mímica. És ben de doldre que el manuscrit de
la Universita.t de Leide, que el conté, hagi arribat
sense melodía.
2. Cf. Poesía juglaresca, 374 i ss.
3· «Nos Petrus, etc. Quia tu Joha.nnes de Sancto
Jacobo in referendis coram nobis antiquorum gestis
sepius te curas ti placibilem exibere, ideo ,.presentis
rescripti nostri serie, in. referendarium ges~um ct
joculatorem nostrum et domus nostre te providimus
assumendum. Mandantes universis et singulis officialibus et subditis nostris ... te tanquam joculatorem
nostrum curent amodo favora.biliter pcrtractare et
non permittant te agravari per aliquem ... quonia.m
te et bona. tua predicta constituimus sub nostra speciali proteccione, guidatico et comanda ... Datum in
loco de Montealbano, Ka.!. julii, anno Domini M0 ccco
xxx 0 septimo., (Arx. Corona d'Aragó, Reg. 861.
f. 290.) Cf. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía, 393.
Ibidem, Reg. 896, f. 23 v., del 1353: «Nos Petrus etc.
Quia tu Petrus de Castillione, mimus seu joculator
nobis satis in tua. arte applaudes, tenore presentís
te dictum Petrum in mimmum domesticum seu ges-

torum referendarium nostrum recipimus, teque consorcio aliorum referendariorum domesticorum nostrorum etiam agregamus, volentes quod illis gratiis
et prerrogativis gaudeas et utaris, quibus alii nostri
joculatores seu gestorum referendarii gaudent etiamque
utuntur; mandantes universis et singulis officia.libus
et subditis nostris, quatenus te dictum Petrum pro
joculatore seu referendario nostro domestico habentes,
te pertractent et foveant graciosis fa.voribus ac etiam
opportunis .... ,. Vegeu Antoni Rumó 1 LLUCH, Documents migevals per a l'estuái .de la cultura catalana,
II, p. 98.
•~
I. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía; 391i s., suposa que
el mot «juntes" fou ací escrit en comptes de «gestes>>,
per haver hom tradu1t una mala versió de les Partidas del rei Savi. Sigui com sigui, cal remarcar, pero,
que sant Vicen9 Ferrer, en el sermó de sant Jordi,
diu encara : «La quarta es victoria d'enemichs. E ja
vets com hi ha juntes"; juntes en comptes de gestes.
Vegeu J. SANCHIS SIVERA, Quaresma de sant Vicent
Ferrer predicada a Valencia l'any I4IJ, a la Institució
Patxot (Barcelona, 1927). p. 318.
Sobre la possibilitat que a Catalunya hagués
existit una. can<;ó de gesta que hagués servit de base
per a escriure la Cronica de Jaume I el Conqueridor,
vegeu M. de MoNTOLIU, La can(Ó de gesta de jaume I .
Nova teoria sobre la Cronica del Conqueridor. Ta.rragona, 1922. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía, 397, en
canvi, admet que si un dia podia comprovar-se la
tesi de Montoliu, es tracta.ria més aviat d'una cronica
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rimada que d'una. gesta. heroica, pel fet de manca.r-hi
un fons imaginatiu o llegendari. Vegeu NICOLAU
o'ÜLWER, «La poesía de gesta. a Catalunya", a La
Publicitat, 29 d'octubre del 1925. Cal llegir ta.mbé
el treball de M. COLL 1 ALENTORN, «Notes per a l'estudi de la influencia de les cans:ons de gesta franceses
damunt la Cronica de Bernat Desclob, a.ls Estudis
Universitaris Catalans, XII (1927), 46 ss.
2.
<<Cantus coronatus ab aliquibus simplex conductus dictus est. Qui propter eius bonitatem in dictamine et cantu a ma.gistris et studentibus circa
sonos coronatur, sicut gallice "Aussi com l'unicorne"
ve! "Quant li roussignol". Qui etiam a regibus et nobilibus solet cómponi .et et!am coram regibus et principibus terrae ~ecantari, ut eorum animos ad audaciam
et fortitudinem, magnanimitatem et liberalitatem
commoveat, quae omnia. faciunt ad bonum regimen.
Est enim cantus iste de delectabili materia et ardua
sicut de amicitia :et karitate et ex omnibus longis et
perfectis efficitur.>1 Cf. WoLF, l. C., p. 91 - ROHLOFF,
p. 77 S.
3· <<Cantus versualis est, qui a.b aliquibus cantilena dicitur respectu coronati et ob eius bonitatem in
dictamine et concordantia deficit, sicut gallice "Chanter m'estuet, quar ne m' en puis tenir" vel "Au reparief'
quB ie fis de Prouvence". Cantus autem iste debet iuvenibus exhibere, ne in otio totaliter sint reperti.
Qui enim refuta.t laborem et in otio vult vivere, ei
labor et adversitas est parata.>> Cf. WoLF, p. 91 s.;
RoHLOFF, p. So.
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La <<cantinela rotunda>> o <<rotundellus>> era un altre deis cants usats ~aquells dies, principalment, segons Grocheo, pels joves i donzelles de Normandia i cabalment en els fesiins <<ad
eorum decorationem>>. També Catalunya conegué de prop la música en els festins, especialment
en els convits de casament, com ho demostra el concili de Lleida del segle VI, que hem esmentat més amunt, i com ho demostra el decret del rei Alfons I de Catalunya en pro dels
jueus tortosins del n8o, que ja hem copiat. Segons uns, es deia <<rotundellus>>, pel fet <<de
comen<;ar i finir en el mateix punt com en un cerde>>. Segons el teoric esmentat, tal cant
s'nsava per delectar la selecció d'homes refinats en el gust artístic. Així mateix, la cantilena
<<stantipes>> era un cant difícil, <<apte per al jovent - jovincels i donzelles - qui per cantar-la
havien de fer-ho amb molta de fixesa de pensament, i aixo els alliberava de tota pensa malsana>>.1 L'estampida en el pensament de Grocheo no consistía pas, ací, en cap can<;ó dansada. 2
Existia encara la <<Ductia>>, que era <mna cantilena senzilla i lleugera amb moviment ascendent
i descendent que es cantava pels joves i donzelles en la dansa>>. Tal cant <<era propi per a encaminar bé el cor dels joves, donat que els allunyava de vanitat i era propi per a preservar-los
de l'amor passionah>. 3
Grocheo parla encara de les parts de que constaven els cants citats i les cantineles.
Segons ell de les diferents formes melodiques es deien versus, refractorium o responsorium i additamenta. Pel nom versus en tenia ell l' estrofa, i anota que en la can<;ó de gesta cada estrofa
constava de diferents versos <<versiculi>>, els quals tenien generalment una mateixa rima i una
mateixa tonada; el nombre d'estrofes no era pas fix i la llargada d'elles depenia de la voluntat
del compositor i de la materia que es tractava en la can<;ó. El versus en el cantus coronatus
constava <<ex pluribus punctis et concordantiis ad se invicem harmoni~m facientibus>> i per aixo
li fixava el nombre de set; en can vi no n'assenyala un nombre fixí,' per al can tus versualis.
El responsorium, <<respos>> en proven.yal, o refractorium (= refractus, ~efrait, més tard refruint o
refrain en frances, <<refranh>> en proven<;al), era allo <<quo omnis cantinela incipit et tennir¡at:un>. 4
Els additamenta es diferenciaven <<Ín rotundello, ductia et stantipes>>.
~
Grocheo parla deis instruments només circumstancialment, <<propter diversitatem formarum musicalium>>, <;o és, en quan ells ajuden per a explicar la diversitat de les formes musicals. Segons ell, els instruments de corda s'enduen la primacía quant al fet de les formes
musicals, i cita el salteri, la cítara, la lira, la <<quitarra sarracenica>> i la <<v~ella>> o viola. Encara
afegeix que entre tots aquests instruments exceHeix la viella, per tal cofn la viella <<in se virtualiter alía continet instrumenta>>. És dar - afegeix -- que en les festes, torneigs i llanees,
ds tambors i les trompetes també engresquen els homes, <<Ín viella tamen omnes formae musicales subtilius discernuntun>. 5 Les formes instrumentals més usades davant la gent ennoblida
en festes i jocs, es reduien, segons ell, a tres, <;o és, el <'cantus coronatus>> que hem vist ja

abans, la <<ductia>> i l'<<stantipes>>. La ductia era un <<sonus illiteratus cum decenti percussione
mensuratus>>; <;o és, un <<cant sense text, mesurat i amb ritme escaient». Com a pe<;a musical
sense text ja és veu, dones, que seria purament instrumental i no s'ha de confondre amb la
<<cantilena ductia>>. La dúctia era simplement una pe<;a de dansa, en la qual uns sonaven i
altres ballaven; aquests encara podien, segons Grocheo, taraHejar la tonada tot dansant. La
<6tantipes>> era també un so sense text, i, per tant, una pe<;a instrumental que no s'ha de confondre amb la <<cantilena stantipes>> esmentada. Per la seva dificultat rítmica, hom devia estar-hi
molt atent durant la seva execució i per <;o segons el teoric de París, distreia dels mals pensaments
els qui ballaven, com també els qui contemplaven la dansa. Grocheo segueix parlant extensament sobre les parts de la <<ductia>> i la <<stantipes>>, parts que s'anomenaven punts <<puncta
communiter dicuntun>. Els tals puncta eren els diferents períodes musicals en que es dividía la
pe<;a; ells s'adeien amb el mot modern de la variació musical aplicada al cant monodic medievaJ.l
SEGONS ELS TRACTATS POETICS CATALANS. Contrasta molt que a Catalunya hagim servat tan poca cosa dels teori~s musicals dels ss. XII-XIV, i en canvi, ens hagin arribat diferents
tractats i regles de trobar d'aquells dies. Les aUusions musicals que contenen aquestes
regles o doctrina de compondre dictats són tamhé molt interessants per al cas nostre; elles suposen que llurs autors en coneixerien també més o menys les lleis que hom devia guardar per
compondre la música d'un cant cm·tesa. Tot passant, no sera fora de lloc recordar els principals noms deis susdits tractats o regl es de trobar i extreure'n els punts més sortints que més
de prop ens puguin ajudar per fer-nos una idea justa de la. lírica musical d'aquells segles. Johannes de Grocheo ja hem vist com diu coses belles sobre l'art cortesa i la lírica popular medieval; Grocheo. pero, representa la teoria musical del <<cantus vulgaris>> del nord de Fran<;a; els
didactics de la poesia trobadoresca de casa nostra, en canvi, recmden, indirectament almenys,
la teoría del cant cortesa a la Catalunya medieval.
,
El primer teoric que se'ns presenta de l'art poetic trobadoresc a Catalunya és Ramon
Vidal de Besalú (n6o?-rzro?). En les seves Regles o R.asós de trabar, on clóna les regles de gramatica de la !lengua llemosina per poder trobar com cal i retreu les falles clels trobadors contemporanis i antics; no s'hi esmenten gaires coses que es relacionin de prop amb el cant, pero el
següent paragraf significa prou dar el concepte altíssim que ell tenia de la música:
<<Primerament sapies que totas genz, cristianas, jusievas e sarrazinas, emperador, rei, princep, duc, conte, vesconte, contor, valvasor, cavalier, dergue, burgués, vilan, pauc et gran, meton
totz i orns lor entendiment en trobar et en chantar, o que·n volen trobar, o que·n volon entendre,
o qu.e·n volon dire, o que·n volon auzir, que greu serés en loe negun tan privat ni tan sol, pos
gens i a paucas o montas, que adés no n'aujas cantar un o autra o totz ensems, que neis li pastor
de la montagna, lo major~'soZatz que ill ajant an de chantar; e tuit li mal e·l ben del mont son
mes en remembransa per ti-bbaG.ors, e ja no·n trobarés mot ben dich ni mal dich, pos trobaires
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r. <<Cantinela vera quaelibet rotunda vel rotundellus a pluribus dicitur, eo quod ad modum circuli
in se ipsam reflectitur et incipit et terminatur in eodem.
Nos autem solum illam rotundam vel rotundellum
dicimus, cuius partes unum habent diversum cantum
a cantu responsorii vel refractus; et longo tractu cantatur velut cantus coronatus, cuiusmodi est gallice
"Toute sale passerai le vert boscage". Et huiusmodi
cantilena versus occidentem puta in Normandia solet
decantad a puellis et iuvenibus in festis et magnis
conviviis ad eorum decorationem.>> Cf. WoLF, '. c.,
p. 92; RoHLOFF, p. Sr s.
2. <<Cantilena quae dicitur stantipes, est illa, in
qua est diversitas in partibus et refractu tam in consonantia dictaminls quam in cantu, sicut gallice
"Alentrant d'amors", ve! "Certes mie ne cuidoie"
Haec autem facit animas iuvenum et puellarum prop-

ter sui difficultatem, circa halle (se. difficultatem)
stare et eos a prava cogitatione devertit». WoLF, p. 93 ·
ROHLOFF, p. 82.
\..'!.
3· <<Ductia vero est cantilena levis ct velox in
ascensu et descensu, quae in choreis a iuvenibus et
puellis decantatur, sicut gallice "Chi encor querez
amoretes". Haec enim ducit corda puellarum et iuvenum et a vanitate removet et contra passionem,
quae dicitur amor, haec praevalere dicitur.>> WoLF,
p. 93 S. ROHLOFF, p. 8 5 .
4· GIRALDUS CAMBRENSIS, dels segJes XII-XIII,
en la seva Gemma Ecclesiastica (Londres, r862), 119 s.,
escriu : «lnterjectam quandam cantilenae particulam
ad quam saepius redire consueverant, quam refectoriam seu refractoriam vocant». Cf. P. VERRIER,
Le vers fran~ais, r (París, 1931) 55,259 i 268.
5· WOLF, l. c., p. 96 s. RoHLOFF, p. ros S.

...

r. <<Est autem ductia sonus illiteratus cum dccenti
percussione mensuratus. Dico autem iJ!itteratus quia,
licet in voce humana fieri possit et per figuram repraesentari, non tamen per litteras scribi potest quia
littera et dictamine caret. Sed cum recta percussione
(se. dico), eo quod ictus eam mensurant et motum
facientis et excitant animum hominis ad ornate movendum secundum artem, quam bailare vocant, et
eius motum mensurant in ductiis et choreis.>>
<<Stantipes vera est sonus illitteratus hatens difficilem concordantiarum discretionem per puncta cleterminatus. Dico autem difficilem etc.; propter enim eius
difficultatem facit animum facientis circa eam (se.
difficultatem) stare et etiam animum advertentis, et
multotiens arrimos divitum a prava cogitatione devertit.
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Dico etiam ·p~r puncta determinatns, eo quod percussione, quae est in ductia, caret et solum punctorum
distinctione cognoscitur.
Partes autem ductiae et stantipedis puncta communiter dicuntur. .. >> WOLF, 97 s.; ROHLOFF, lOÓ SS,
Sobre les danses meclievals, cal veure J. WoLF,
«Die Tanze des Mittelalters,, a !'A rchiv für Mw., r
(rgrS-19), ro ss. H. J. MosER «Stantipes und Ductia», a
]a Zeitschrijt jür Mw, II (1919-20), r94 SS. P. VERRIER,
Le vers fran~ais, r, 23 ss. En par[ar Verrier de la
carola, afirma que aquesta dansa era una ronda cantada : ella era nada a Fran<;:a vers el segle x o abans,
i que Catalunya l'havia rebuda de Fran<;:a (p. 30).H. SPANKE, «Tanzmusik in der Kirche des Mittelalters" a les Neuphilologische Mitteilungen del 1930.
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l'a més en rima, que totz j orns no·n sia en remembranza, qar trobars et chantars son movemenz
de tatas gallardias.>> 1 Coro es veu, pe! susdit Ramon Vida!, trobar poesies i cantar-les és tot
una cosa, i el trobar i cantar no era propi d'nna classe social o d'una religió determinada a
Catalunya, sinó que l'art deis trobadors - poesia i cant -- era apte per a entretenir tots els
estaments socials, des del rei fins al pastor de la muntanva, des del cristia fins al sarraí.
Ultra les formes de la <<musica vulgaris>> vocal i instr~mental esmentades per Grocheo, no
hem d'oblidar les formes musicals típiques dels trobadors provew;als i catalans. Aquestes formes
les comenta bel!ament l'anonim catala del segle XIII en la seva Doctrina de compondre dictats,2
on explica quin tema literari és propi per a cada forma i amb quina mena de so s'ha d'escriure.
En comen~ar, diu així : <<A~ó és manera de Doctrina per la qual poras saber e coneixer qué és
cansó, vers, lays, serventesch, retronxa, pastora, dan~a, plant, alba, gayta, estampida, gelozesca,
discort, coblas esparses, tensó ... >>. Allí parla principalment de les formes can9ó, del vers, lays,
sirventz, retronxa (retroenxa), pastora, dan9a, plant, alba, gayta, Útampida, sompni, gelozesca i
discort que s'han d'escriure <<ab so novel!», exceptuades el lays, la pastora, el plant i la gelozesca
que poden tenir-lo també <<ja fet».
Les expressions que el! apunta quant a les formes poetiques i musicals de l'art cortesa
dels segles xu-xm, segons com es miren, són tan o més interessants que les m<lteixes que hem
comentat del mestre parisenc Johannes de Grocheo, de les quals podem dir que són un complcment. Malgrat que les al-lusions musicals d'aquesta obra hagin estat publicades ja diferents
vegades, pel fet de tractar-se d'unes regles que tanta influencia tindrien en la música cortesana de casa nostra, i pe! fet de recordar la construcció poetica i forma musical dels cants trobadorescos més usats als segles xrr i XIII al nostre país, copiem el següept:
Primerament tracta de la can~ó que <<deu parlar d'amor planzenme&h; quant a la melodía,
apunta <<e dona li so noveyl co pus bell poras>>.
~
El vers deu també ésser <<ab so novell tota vegada>>.
-.::
El <days>> que tan s'adiu amb la seqüencia, anira <<ab so novel! e plazen, o de esgleya o
d'autra manera>>.
El <<sirventz>>, o sirventes, <<potz lo far en qualque so te vulles, e specialment se fa en
so novel!, e maiorment en ~o de can~ó. E deus lo far d'aytantes cobles com será lo cantar de
que pendrás lo so>>.
''
·
La <<retronxa>>, o retroenxa, <<deu ha ver quatre cobles, e so novell tota "vegada>>.
La <<pastora>> de la qual la can~ó popular catalana ha servat encara tonades delicioses en
el folklore, diu que <<es clara assatz d'entendre, e potz li fer sis o vuit cobles, e so novel! o so
estrayn ya passat>>.
<<Si vols far dan~a ... deus li fer de deutz iij cobles e no pus, e respost, una o dues tornades, qual te vulles; totes vegades so novell.>>
El <<plant>> es pot fer <<en qua! so te vulles, salvant la dan~a>>.
<<Si vols far alba ... potz hi fer aytantes cables com te vulles, e deus hi fer so n~~el.l.>>
A la <<gayta>>, <<potz hi far aytantes cobles com te vulles; e deu haver so novel!». Es la
can~ó que <<se deu pus dir en l'alba que de dia>>.
En canvi, !'estampida, <<den havcr quatre cobles e responedor, e una o dues tornades, e
so novel!».
Al <<sompni>>, <<potz hi far cinch o sis cobles, e so novel!».
I.
P. MEYER, Romania, VI, 1877, p. 345 · - MASSÓ
TORRENTS, Repertori, p. I6I s., i 320 ss., on se cita tota
la literatura; p . 323, copia també el fragment que hem
transcrit en el text. Cf. Biblioteca de Catalunya, Ms. 239,
del qua! parlem i extractem frases a ·la p. 336 ss.

2. P . MEYER, Romania, VI, p. 355 SS. - J. BECK,
Die Melodien der Troubadours, p. 103. - H. ANGL:Es,
<<Les melodies d el trobador Guirau Riquien>, a Estudis
Universitaris Catalans, XI (I926), i en tiratge a part,
p. 19.
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<<Si vols far gelozesca ... den haver responedor, e quatre cobles, e una o dues tornades,
e so noveyll o estrayn ya feyt.>>
Per fer un <<discort» aconsella <<que en lo cantar !la hon lo so deuria muntar, qu'il baxes.
E fer lo contrari de tot l'altre cantan>.
<<Si vols fer cables esparses potz les far en qual so te vulles; e deus seguir las rimas del
cant de que trayras lo so.>>
<<Si vols far tenso, deus la pendre en algun so que haia bella nota, e potz seguir les
rimes del cantar o no.>>
Més avant encara anota el cara'c ter musical d'algunes peces, i per ~o diu que << ... Can~o
es appellada canc;:o per c;:o con es causa naturalment pausada en manera de cantar ... >>.
<<Lays es appellat per c;:o lays quis deu far ab gran contricció, e al gran moviment de cor
vers Deu o vers aycellas causas de que volrras parlar.>>
<<Serventetz es dit per c;:o serventetz per c;:o com se serveix e es sotsmes a aquell cantar
de qui pren lo so e les rimes ... >>
<<Dansa es dita per c;:o com naturalnwnt la ditz hom dan<;a[nJ o bayllan, car deu [aver]
so plazent; e la ditz hom ab esturrnent, e plau a cascus que la diga o la escout.
<<Stampida es dita per <;o stampida cor pren vigoria en contan o en xantan pus que null
antre cantar
Jofre de Foixa (r267-1293), natnral del Castell de Foixa, a la rliocesi d~ Girona, abans
del 1267, encara joven<¡a, entrava al convent de franciscans de Barcelona, i el 1275 el trobem
monjo de l'ordre de sant Benet, potser al monestir de Sant Feliu de Guíxols, el 1289 és enviat
a Roma i després serveix la cort de Sicília, on escriu per al rei Jaume de Sicília (r285-r2gr),
després Jaume II de Catalunya-Aragó, les seves Regles de trobar. 1 Aquestes Regles són només
un petit comentari modernitzat de les Razós de !robar esmentades de Ramon Vida! de Besalú.
Com aquest, diu que com sigui que <<trobar sia causa que pranga a !'emperador, e a reys, a corntes, a duchs, a marqueses, a prínceps, a barons, a cavallers, a burzeses, encara a altres homens
laichs Ji plusor dels quals no sabon gramatica : eu en Jaufres de Fuxá, per manament del noble
e alt senyor en Ja., per la gracia de Deu rey de Sicilia, qui en trobar pensa e s'adelita, grantmen studiey e pessey a dar, segons lo meu saber, alcuna manera o doctrina en roman~ per que
cells qui no s'entenen en gramatica, mas estiers en sobtil e clar engyn, pusquen mils coneixer
e apendre lo saber de troban>. No parla mica de la música, pero és molt clar i molt interessant
quan parla de la rima de l'accent, de l'assonancia i consonancia, etc. És molt de remarcar la
frase de Jofre de Foixa, quan afirma que el rei Jaume, estant encara a Sicília <<en trobar pensa
e s'adelita>>; no és estrany, , dones, que després esdevingut rei d'Aragó, patrocinés i es delectés
tant en la música.
t __
.
1
En el Doctrinal de trooar, ' de Ramon de Cornet, trobern també expressions que es referelxen a la música profana. Encara que aquest autor no sign~ propiament ca tala, pel fet d'haver
dedicat el seu Doctrinal a l'infant Pere, comte de Ribagor<;a i d'Empúries, fill quart de Jaume II, podcm considerar-lo com de casa nostra. El tractat aquest fou compost l'any 1324;
aixo vol dir que l'infant Pere tenia sols vint anys. Malgrat ésser tan jove, segons Cornet, l'infant era <<Savi, cert e valen. E de trabar saben>>. Les expressions musicals més sortints que
trobem al Doctrinal de Ramon ele Cornet són les següents:

1. Editades primer p er P. MEYER, <<Traités catalans de Grammaire et ele poétique», a R ornania, IX,
p . SI SS. - L. NICOLAU D'ÜLWER, <<Notes sobre !es
Regles de trabar ele Jofre de Foixa>>, a Estudis Univer-

sifaris Catalans, I (Barcelona, 1907), p. 234 i ss. -J. Rusró. <<El manust rit 129 de Ripolh, a Revista de
B i bliografí a catalana, v, 1905 (= I9II), p. 285 ss.
MASS6 TORRENTS, l. C., p. 247 SS.
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<<Vers de sen deu parlar

<<Del vers
Ffar se pot neys en tot dictat:
E deu haver lonch so pausat
E novell, ab plazens montadas
Ab dexendudas e passadas,
Doussas, plazens e graciosas,
Acordans e melodiosas.>>

Ab lonc so, nou e gay.
Som par que pastorela
Si cum chansos capdela,
Mas qu'es miels gaug le sos.
R espos den haver dansa,
Ab gay so d'alegransa
Novel, per be dansar.>>1

<<De sirventers
Sirventes es dictatz que play
E serveix se leu ment que may
De vers, o d'alcuna can<;o,
Quant a les cobles e al so,

A la Biblioteca de Catalunya, Ms. 239, es conserva nna coJ.lecció de tractats de Gaia Ciencia copiat a finals del segle XIV. 2 És la mateixa compilació antiga del Consistori de Barcelona
que es guardava al convent dels Carmelites i que Mila i Fontanals havia donat a coneixer
només per una copia del segle xvm que veié a Madrid. 3 Ultra les Regles de Jofre de Foixa, i les
de Ramon Vidal i el De doctrina de compondre dictats que ja hem vist, conté el Compendi de
Joan de Castellnou. Castellnou, un dels set mantenedors del Consistori dels Jocs Florals de Tolosa, propiament tampoc no era pas catala. L'any 1341 va compondre la Glosa al Doctrinal
de Ramon Cornet, en la qual desfa la doctrina d'aquest, i la va dedicar igualment a l'infant
Pere, fill de Jaume 11. 4 El noble catala Dalmau de Rocabertí va demanar a Joan de Castellnou que li escrivís un Compendi del Codi de Tolosa. Sabem que Castellnou era mantenedor
d'aquell Consistori l'any 1355; en canvi, no sabem quan va escriure aque,s t Compendi, si bé fou
compost abans de compilar-se aquelles Leys. En una poesía que dedka
, al rei Alfons el Benigne (1327-1335), li di u <<seynor mieus>>, i encarrega al joglar Rama<;5 que faci present al rei que
no es vol separar d'ell.
.,.....,..
Donat que el Compendi de Joan de Castellnou és encara inedit, a continuació transcrivim les expressions musicals més sortints, les quals copiem del Ms. 239 de la Biblioteca de
Catalunya, folis sr v. i ss.

Os ab diversa, mays que prenga
L'antre compas el so retenga.>>

<<De dam;a.
D'amor vol tractar per dever
E gay so per dan<;a aver.>>
<(De tensos

E no vol so de borras a, 1
Car sol de borras rasos cura.
Si dones no fay en aycell cas
Quant d'autre loch pren son compas,
Coma de vers o de canso
O d'autre quaver deia so:
Car adoncs per mils alegrar
Se pot en autre so cantar.>>

<<La diffinició de trabar
Trobar es far novell dictat
En roman<; fi, be compassat.
Vista la diffinicio
Li mandamen de trobar so.>>

<<Del plang
·~

<<E per bells xans en son cora tgc
Se done joy es alegratge.>>

r.

Per l'edició del Doctrinal de CoRNET, vegeu

proven¡;aux du x¡ve siecle, a P.ublications spüiales
de la S ocié té pour l' étude des langues romanes, XIII
(Montpellier-Paris, 1888), 199 ss.
2. Per la descripció d'aquest manuscrit, vegeu
MASSÓ, Repertori, 75 S. i 320 SS.
3· Cf. «Antiguos tratados de Gaya Ciencia», a

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vr, 1876,
313 ss., i a Obras Completas, I!I, p. 279 ss.
4· Editat per NOULET I CHABANEAU, l. C., 216
i següents.
5· MAssó ToRRENTS, Repertori, 317, dubta si
aquest <•Ramac;:» podria tenir alguna relació amb el
joglar <•Romaseb> que suara reconHwem en parlar de la
Cronica de MUNTANER.

" L

•

En el paragraf <<De la raho perque son atrobada la sciencia del gay sabers>>, escriu:

J. B. NoULET et C. CHABANEAU, Deux manuscrits
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Ab so novell e quys plan yen
lonch e pausat e piasen;
Mas soen, per abusio,
~
Se pren de vers o de canso.>>

~E

<•Aci comen¡:;a la quatta part del Compendi dels diclatz no prinripals.
E aysi de trop d'autres alcuns fan gelozescas al compas de dan<;a. E relays al compas
de vers o de can¡;o. Item alcuns fan baylls ab un respos. E ab moltas coblas, pero baylls
es divers de dan<;a. Car dan<;a no ha mes de tres cobles estiers, lo respos e la tornada. E bayls
ha de V. a X. coblas o mays si hom se vol. Encara bayls ha so mays minimat e viacier, e
mays abte per bayllar ab esturments que dan<;a. L'autra diversitat es quant hom cominalment fay e ordena lo dictat de dan<;a primier e puys li pauza so. E·l contrari fay hom leument
I.

Les Leys d'Amor escriuen : E no vol so de sa natura.

Biblioteca de Catalunya
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en bayll. Car hom primerament traba so e·l demostra als esturments, lo .qual alcu appello
dan cera. E pueys aquell trobat hom fa lo dictat del bayll. Baylls deu tractar d'amor
0 de
lauzors o de tot o d'autra maneria o n'esta segons la volontat del dictayre.>>

3. Formes musicals de la lírica medieval

<<De estampida
Estampida ha respieg a~cunas vetz quant al so d'esturments; e adonchs d'aquesta no
curam. E alcunas vetz ha resp1eg, no tansolament al so, mas al dictat qu'om fay d'amors, 0 de
lauzors: a la ma~eyra del vers e de can<_;o. E adonchs, segons aquesta sciencia pot loch haver.
De ganps no sen trametron nostras Leys. Car solament han respieg a so d'esturmcnts sens
verba. Empro si alcun so de garip o d'autra nota hom fay algun dictat, pot esser con~ptatz
entreyls dictatz no principals.>>
Com. es veu, dones: aquestes expressions musicals del Compendi de Joan de Castellnou
completen 1 encara aclare1xen les que hem transcrit de la Doctrina de compondre dictats. Ens
apressem a dir, pero, que Castellnou no inventava pas aquesta doctrina; ell es Jimita~a a acomplir l'encomanda d'aq~ell n~ble catala Dalmau de Rocabertí, i per aixo, malgrat el resumir, en
aquests passatges: ~op1ava h~eralment de les Leys d'Amor del Consistori de Tolosa.l Interessa
en gran mane~a a1xo que escnu en parlar de la diferencia que hi ha entre la dansa ¡el ball. Ouant
a 1~ part musical, el b~ll. tenia la melodía_ molt més apta per a anar amb instruments que¡-;;_ mel~d1a
la dansa. A1x1 com ~er a csc nure una dansa hom cercava primer el text ¡ clesprés
h1 aphcava una tonada, en escnure un ball procedía al revés : primer cercava una melodía ¡ la
pr.ovava amb instruments, i darrerament t'scrivia el text per a acompanyar Ja música.
En ~arlar ~e !'estampida, suposa que el refrany generalment no d~ia mots, ¡ per aixo era
sonat nomes pels mst.ruments; De moment, no sab~n: en que consistiria,el genere musical garip.
Per, nos~ltres es tambe de preu el Tractat poettc del ms. 129 ele Ripoll, servat al present
en~ara a 1 A~·xm de la Coron~ ?'.~ragó. El susdit tractat de finals del segle xm 0 comenr;"'del
xn, ~ropo~cwna. una ~lt;a d1vts10 de les formes can<;onístiques i alhora demostra com el cant
cortesa sena eshmat 1 adhuc potser practicat en el monestir de Ripoll. L'autor anonim hi
parla de les canc;:ons, ten<_;ons, sirventesch, cables, vers, dances, desdances ¡ viaderes.2
Malgrat que els nostres tractats poetics citin tata la gamma de les for!l\eS poetico-musicals
emprades pels trobadors proven<_;als, trobem que les formes can<_;onístiques . que abunden més
e~ els trobadors catal~ns deis segles ~~!·XIII, són el ~irvcntés, la can¡;ó ¡ el vers. El joc parfou conegut tambe pels nostres lmcs. En la producció lírica de Cerverí trobem, entre
d ~ltre_s, el .vers, la can¡;ó, retronxa, estempida, descort, alba, sirventes, el mig vers, vers tcugcr,
mtg strventes, pastorel.:l, el plant, c_obla espar¡;a, dan¡;a balada, sirvc:ntes-dan¡;a, viadeyra, espingadura, pegues~a, geloscsca, dan¡;a, 1 algunes obres narratives. En la can<_;ó religiosa anonima
?el segle XIII 1 comen<; dd XIV trobem la cantillena, el plant, la balada, la dansa, e1 virolai
1 les_ cobles. El fet, pero, que els mateixos trobadors catalans citin tan sovint fragm ts de
poes1es . deis. t:obadors proven<_;als més iJ.lustres, adhuc d'aquells que no sabem pas q~~tnai
haguessm VJsitat
_nostre . país, 3 diu prou ciar com els nostres poetes-músics coneixerien
tates _les fon~es poet~co-r.nusrcals co~r~ades aquells dies. Essent així, no costa gaire d'imaginar SI en sena de nca 1 bella la lmca musical a la cort, cases senyorials i a les reunions
populars del nostre país aquells dies.

?e

ltf

e!

J.
Comparen els fragments transcrits amb Las
Leys d'Amor~, edició de J. ANGLA DE, n (Toulouse, 19I9)
175 ss. Ja es estrany que Castellnou en el seu Compendi,_ deixi de parlar d'algunes forme~ trobadoresques
encabtdes entre les que ell addu!a de les Leys d'Amor
Així, per exemple, ell no resa mot de la pastorela:
en la qua! segons les Leys ha d'anar «Am noel so pla-

zen e gay; No ta lonc cum chansos requier Ans ]o
vol I. pauc viacier». (ANGLADE, n, I8r.)
'
2 J. RUBIÓ, Revista de Bi bliogratia Catalana,
V 1905 ( = I9II), pp. 324 SS.
3·. Cf. MAssó ToRRENTS, La Can¡:6 proven¡:al en
la Llteratura Catalana, a la Miscel·limia Pral de la
Riba i en tiratge a part (Barcelona, 1923).

EsTUDIS FETS. - Per tal ele tenir una idea mé.> o menys aproximada sobre el que fou la
música cortesana i la popular amb text vulgar al nostre país, abans de transcriure les rnelodies
que hcm servat, cal tractar una mica en detall sobre el fct de la diversitat de melodies com
s'empraven als segles XII i XIII.
Sobre les distintes formes musicals que existeixen de la poesía trobadoresca servada
amb música, s'ha escrit mc>lt aquests darrers anys. 1 F. Ludwig, 2 F. Gennrich, 3 H. Spanke, 4
r. Sobre les formes musicals del eant gregorilt,
vegeu prineipalment P. WAGNER, Einführung, Ill
(Leipzig, 1921); Dom P. FERRETTI, Estetica Gregoriana ossia Trattato delle Forme Musica.li del Canto
Gregoriano, I (Roma, 1934). A. GASTOUÉ, Cours
théorique et pratique de Chant Grégorien (Paris, 2 19I 7).
Per l'Edat mitjana, A. MACHABEY, Histoire el évolution
des formules musicales du ¡er au xv• siecle ... » (París, I928). Sobre les formes metriques i poetiques,
ultra les obres de GENNRICH i SPANKE que citem,
vegeu Pau~ VERRIER, Le vers fran¡:ais, I-III (París,
1931-32), on demostra el lligam que hi ha entre la
lírica vella d'Europa i la can<;ó de dansa francesa.
2. Vegeu sobretot els seus formidables estudis
Die Quellen der Motetten iiltesten Stils a !'Archiv für
Musikwissenschaft v (1923), i en tiratge a part. Die
geistliche nichtliturgische einstimmige und die mehrstimmige Musik des Mittelalters bis zum Anjang des I5.
J ahrhunderts, al Handbuch der Musikgeschichte de
Guido ADLER, i en tiratge a part. - Guillaume de
Machaut, Musikalische Werke, I-III. Leipzig, 1926I929.
3· Musikwissenschaft und romanische Philologie.
Halle s.fS., I918. - Der musikalische Vortrag der altfranzosichen Chansons de Geste. Eine literarischemusikwissenschaftliche Studie, Halle s.fS., 1923. - Rondeaux, Virelais und Balladen aus dem Ende des XII.
dem XIII. und dem ersten drittel des XIV. Jahrhunderts
mil den überlieferten Me/odien. Fins ara dos volums.
Góttingen, I92I-1927.- c<Si ?en Melodien zu mittelhochdeustchen Minneliedel!n, a la Zeitschri/1 für
Mw. vn (1924-1925), 65 ss. ~. ~D;ie altfranzósische
Liederhanschrift London Br. Mus. Egerton 274"• a la
Zeitschrift für romanische Philologie, XLV, I926.
Die altfranzosische Rotrouenge. Halle s./S ., 1925 .
ccTrouverelieder und Motettenrepertoire», a la Zeitschrift
für Mw .. IX (I926-1927), 8 ss. i 65 ss. - cclnternationale mittelalterliche Melodien», a la Zeistchrijt
für Mw., XI (I928-29), 259 ss. i 321 ss. ·- ccDer deutsche Minnesang in seinem Verhaltnis zur Troubadourund Trouvere-Kunst», a la Zeitschrift für Deutsche
Bildung, II (1926), 536 ss . - ccZur Ursprungsfrage
des Minnesangs», a la Deutsche Vierteljarschrijt für
Literaturwissenschajt und Geistesgeschichte, VII, 1929.
- ccDas Formproblem des Minnesangs», ibídem, IX,
1931. - Sobre tates, vegeu Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes als Grundlage einer
musikalischen Formenlehre des Liedes. Halle (Saale),
1932. També ccLateinische Kontrafakta altfranzosis-

cher Liedern, a la Zeitschrift für rom. Philologie, L
(I930), 187 ss. i ccZu den altfranzósischen Rotrouengen, ibid., XLVI, 1926, 335 SS.
4· Eine altfranr:osische Liedersammlung (Halle,
1925). - ccDas óftere Auftreten von Strophenformen
und Melodien in der altfranzósischen Lyrik», a la
Zeitschrijt für franzosische Sprache und Literatur, LI
(I928), 73 ss.- ccRomanisehe und mittellateinische Formen in der Metrik von Minnesangs Frühling», a la Zeitschrift für romanische Philologie, XLIX ( I929), 19I ss.
i 287 ss. - ccZur Geschichte des altfranzósische Jeuparti», a la Zeitschrift für jranzosische Sprache und
Literatur, LII (I929), 39 ss.- Recensió de l'edició del
Chansonnier Cangé, per J. BECK, ibídem, 165 ss. ccDas lateinische Rondeau», ibídem, LIII (1929), II3 ss.
- ccStudien zur Gesehichte des altfranzósischen Liedes»
a l'Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen, vol. 156, 66 SS. i 215 SS. - ccTanzmusik
in der Kirche des Mittealters», a les Neuphilologische
Mitteilungen, XXXI (I930), 143 ss.- ccEine neue LeichMelodie», a la Zeitschrift für Mw., xrv, I931-32, 385 ss.
- ccVolkstümliches in der altfranzósischen Lyrik», a
la Zeitschrijt für romanische Philologie, LIII (1933),
258 SS. - Reeensió de Le vers fran¡:ais, de Paul VERRIER, I-III (París, I93 r), a la Zeitschrijt esmentada,
629 ss. - ccSt. Martialstudien», I, a la Zeitschrift für
jranzosische Sprache und Literatur LIV (I930), 282 ss. i
385 ss. vol. LVI (I932), 450 ss.- ccRhythmen und Sequenzenstudien», als Studi Medievali, Nuova seria, I932,
286 ss. - "Zur lateinischen nichtliturgischen Sequenz»,
al Speculum, vn (1932), 367 ss.- «Zu den lyrischen
Einlagen in den Versmirakeln Gautiers von Coinci»,
a les Neuphilologische Mitteilungen, XXXIV (1933),
154 ss. - \Recensió del The Pastourelle, a Study of
the origins am.d traditions oj a lyric type de J ones WILLIAM JoNES (Cambridge, 1931), al Literaturblatt für
germanische 11nd romanische Philologie, del 1933,
330 ss. - ccZur .Gesehichte der spanischen Musik des
Mittelalters», coma recensió d'El Codex de Las Huelgas,
de H . ANGLES, al Historische Vierteljahrschrijt, XXVIII
(I933). 737 ss. - Recensió del Grundriss de Gennrich
al Literaturblatt für german. und roman. Ph~lol. del
1934, I04-II4. - També ccAus der Vorgeschic~te und
Frühgeschichte der Sequenz>>, a la Ze~tschn/1 fur deutsches Altertum und deutsche Literatur, LXXI (1934). ccDer Codex Buranus als Liederbuch» a la Zeitschrijt
für 1\Iw. XIII, 1930-31, 241 ss. - Recensió deis Rondeaux de Gennrich a la Zeitschrift für roman. Ph~l.
de] 1929, 287 SS.
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C. Appel,l J. Beck, 2 J. Handschin, 3 Th. Gérold, 4 H. Angles 5 i H. Besseler, 6 perla música proven9al i francesa; J. Ribera/ P. Vindel, 8 S. Tafall, 9 F. Ludwig, 10 R. Menéndez Pidal, 11 H. Anglesl2 i
O. Ursprung, 13 perla música peninsular, i Ludwig, 14 F. Liuzzi 15 i Fr. Stichtenoth,1 6 perla música
italiana, són els principals que han tractat sobre la música cortesana dels segles XII-XIII aquests
darrers anys. D'entre tots, pero, són F. Gennfich, H. Spanke i J. Handschin els qui han fet
troballes més belles; gracies a les recerques d'aquests darrers, l'estudi de les formes poetico-musicals de la lírica profana i religiosa deis segles XII-XIII ha seguit camins novells. El resultat
ele llurs treballs quant a !'origen de les formes poetico-musicals d'aquells dies obren camps
nous insospitats fins ara. Gracies a lhirs esfon;os, la teoria litúrgica que fa derivar la lírica
trobadoresca de les formes de la poesia llatina de J'Església cristiana, va obrint-se camí
adhuc per damunt de la tesi deis llatinistes medievals com són W. Meyer, E. Wechssler,
H. Brinkmann, D. Scheludko i d'altres.
TEORIA DE GENNRICH. - LA CHANSON DE GESTE, RüTRUENGE, JEUX-PARTIS I ALTRES.
- Gennrich en la seva obra Grundriss einer Formenlehre de la caw;:ó medieval redueix totes
les formes musicals de la lírica profana d'aquells dies a quatre menes. El Litaneitypus, el
Rondeltypus, la Sequenztypus i el HymnentypusY El tipus de lletania, tal com assenyala el
nom, es caracteritza per la repetició identica d'un fragment metric musical (A A A A ..... ).

Així com la forma inelodica d'una lletania que repeteix totes les seves invocacions amb la
mateixa melodia és la forma més popular i més antiga de l'Església cristiana, així també la
can<;Ó de gesta és una de les més simples i més antigues de la lírica cortesana medieval.
La tonada de la can<;ó de gesta s'adiria, dones, per la seva melodia curta i tan popular amb
la de la forma llitánica. 1 En aquest grup entren els Laisses de la Can9ó epica que sovint
duen una caden<;a curta amb melodía nova. És una forma que té un nombre de línees
cantarles amb la mateixa melodía, a les quals segueix una línea final més curta amb melodía diferent (A A E o A A A ..... E), i que ell bateja amb el nom de Laissentrophe. Les
Chansons de toile s'encabeixen ací. Aquestes can<;ons tenen el cotacter epico-lfric i donen encara avui enyoran<;a melangiosa; fins ara hom n'assenyalava cinc servades amb música al Chansonnier de Saint-Germain; Gennrich, en canvi, n'apunta només tres. Pel fet deis rics melismes
que duen, el ritme modal integral no ens satisfa pas en aquestes melodies. No oblidem que les
can~ons de filosa servades en el folklore musical catala, traspuen encara avui records melOdics
de les can<;ons de filosa deis temps medievals. Si aquesta forma descrita suara duu un refrany
amb melodía igual al final de !'estrofa, ve la Rotruenge (A A A E \ E). La rotruenge té, dones,
com a típic la igualtat de melodía del final de !'estrofa amb la del refrany i la repetició d'~na
mateixa frase melOdica per als versos del cos de l'estrofa. 2 Així com per a la Laissenstrophe el
model llatí que addueix Gennrich és el Christi patientia del COdex de Las Huelgas, fol. 20 v.
(cf. Huelgas, m, n. 0 26), així el modelllatí de la rotruenge és el Christi miseratio i el Exultet hec
concia del mateix repertori (Huelgas, m, n.• 27 i 28). Que la retroenxa o retronxa fou coneguda
a la Cort i cases senyorials de Catalunya, ultra les dites deis teorics que ja hem apuntat més
amunt i les poesies classificades així pels poetes catalans servades sempre sense la música, cal
només citar les tres de Guiraut Riquier servades amb música que es lliguen tan íntimament
amb el nostre país. 3
En aquest grup Gennrich ajunta també les Chansons avec des Refrains, que no estan
lligades amb cap mena de forma estrofica, les quals són tan típiques dins la lírica del nord de
Fran<;a. És ací on entren les pastourelles amb la literatura d'aventures amoroses que sovint
duen un realisme massa escabrós. La can<;ó popular dels diferents pa!sos hispanics ha servat
mostres delicioses de pastoreJ.les. Citem, per exemple, la catalana <<Quan un soldat ve de la guerra>>.
Pertanyen. també ací els ] eux-partis amb text franccs, dels qú.als només quatre arriben amb
música. H. Spanke ha pogut assenyalar conductus llatins amb construcció identica al jeuparti.4 Mila i Fontanals (Obras, n, 266), ja parla va del jeu-parti servat al R rr87 i compost per Andrieu amb el rei Pere I (vers el .1204) o potser amb Alfons I vers el II74·
Malgrat que el joc-partit citat arriba en frances, Mila creia que primerament havia estat
escrit en proven<;al. 5 Hoin coneix encara altres jocs-partits del rei Alfons I d'Aragó, 6 i la importancia que va tenir la it}nso, el fue partit o partimen a casa nostra. L'allargada dels jeuxpartis i el fet d'haver servat la música de tan pocs, m¡¡¡u eL susdit Spanke a preguntar si
tanmateix els jeux-partis es cantarien.
·~
EsTUDIS DE SPANKE. -Hans Spanke, l'any rg28 ja havia remarcat com en seria d'interessant escriure una historia comparada de les formes de la lírica proven<;al i francesa antiga
de la lírica llatina medieval; en donava el crit d'alerta de com s'imposava l'estudi

I.
Recensió del Grundriss de F. GENNRICH, a la
Zeitschrift für rom. Philologie, LI!I (1933), 151 ss. Die Singweisen Bernarts van V entadorn nach den
Handschriften mitgeteilt (Halle Saale, 1934).
2.
Les Chansonniers des Troubadours et des Trouveres. Vol. I : Reproduction phototypique du Chansonnier Cangé. Vol. n : Transcription des chansons,
notes et commentaires. París, 1927.
3· «Uber Stampie und Sequenzn, a la Zeitschrift
für Mw., XII (1929·30), I i SS. i XIII (1930·31), II3 i SS.
«Zur Leonins-Perotin Fragen a la Zeitschrift /ür Mw.,
XIV, 931-32, 319 ss. - «Erfordensia» a Acta Musicologica, VI, 1934, 97 ss. i altres citats a Huelgas, I.
4· La musique au moyen dge (París, 1932) i la
recensió que ha fet del Grundriss de Gennrich a la
Romanía del 1934, 99 ss.
5· Les Me/odies de Gueraut Riquier als Estudis
Universitaris Catalans, del 1926, i en tiratge a part.
6. Musik des Mittelalters und der Renaissance al
H andbuch der Musikwissenschajt, d'E. BücKEN.
Ultra els apuntats, cal encara recordar J. M . MüLLER·BLATTAU, «Die Tonkunst in altgermanischer
Zeit», a Germanische Wiedererstehung, de H. NOLLAU
(Heidelberg, 1926). K. NEF, «Gesang nnd lnstrumentenspiel bei den Troubadoursn a la Festschrift für Guido
A dler (Wien, 1930). - H. J. MosER, Geschichte der deutschen Musik, 1 (Stuttgart und Berlín, 1920; cinquena
edició, 1930). El! mateix, «Musik Probleme des deutschen Minnesangs• al Kongressbericht de Base!, 1924.
W. SCHMIEDER i E. WIESSNER, Lieder van Neidhart (van
Reuenthal) als Denkmii.ler der Tonkunst in Osterreich,
XXXVII {Bd., 71) (Wien, 1930) . W . ScHMIEDER, Zur
Melodienbildung in Liedern van Neidhart als Beihefte
deis citats Denkmii.ler, XVII (Wien, 1930).
7· La Música de las Cantigas (Madrid, 1922).Disertaciones y Opúsculos, I-II (Madrid, 1928).
8. MART!N CODAX, Las siete Canciones de Amor
(Madrid, 1915).
9 · Cf. Boletín de la Real Academia Gallega.
xu (1917). Algunes de les seves transcripcions de
les Cantigas de Amigo citades, les reprodueix sense

corregir J. B. TREND al seu The Music of Spanish
History to I6oo. Oxford, 1926.
10. Als dos estudis citats suara de l'Archiv für
Mw. i al Handbuch de G. ADLER.
1 I. Poesía juglaresca Y. juglares. (Madrid, 1924).
12. La Música de leti Cantigas del rei N'Anfos
el Savi a Vida Cristiana.,' xiv (1927), i en tiratge a
part.
J
13. «Spanisch-katalanisch e Liedkunst des
ahrhunderts», a la Zeitschrift für Mw., IV, 1921-22. · Musikkultu~ in Spanien al Handbuch der Spa.nienkunde (vol. v deis H a.ndbücher der A uslandskunde
cditats per P. HART!G i \'1'. SCHELLBERG), Frankfurt afM., 1932.
Encara que propiament no , toqui el fet musical,
cal no oblidar els bells estu&is de M. RoDRIGUES
LAPA, Das origens da poesía .Jirica em Portugal na
ldade-Média (Lisboa, 1929). Cantigas de Santa .Maria
(Lisboa, 1933), i Li~oes de Literatura Portuguesa.
Epoca Medieval (Lisboa, 1934), on resumeix les diferents teories sobre !'origen de la lírica trobadoresca.
P. BATALHA REIS, «Da origem da música trovadoresca em Portugaln, estudi publicat a la revista Na~do
Portuguesa, de Lisboa, Série vi, n (1931) 121 ss.,
aporta poca cosa nova.
14· Als dos estudis citats suara.
,.
15. «Melodie italiane inedite nel duecento>~l'Ar
chivum Romanicum, XIV, 1930. - «Profilo musicale di
J acopone», a La Nuova A ntologia, del 193 r. Lwzz¡
esta preparant una edició en facsímil i transcripció
de les Laudi italianes .
16. La seva dissertació doctoral Die Me/odien
der Laudenhss. Cortona, Libr. pubbl. 9I und Florenz,
Magl. II, 1, I22, feta a Gi:ittingen el 1923, que sapiguem, no va arribar a imprimir-se. Gracies a l'amabilitat del seu professor Ludwig poguérem estudiar-la.
17. La suggestiva classificació de les formes líriques adduida per GENNRICH, ha trobat aviat resso
entre el~ historiadors moderns de la música; citem
només ue passada la Nouv.elle Histoire de la 1vlusique,
d'Henry PRUNIERES, 1 {París, 1934), 69 ss.

I4·J

I.

Vegeu qué n'hem dit a la pag. 129 ss.
Vegeu F. GENNRICH, Die altfranz6sische Rotrouenge i <<Zu den altfranzi:isischen Rotrouenge>l.
3· Cf. H. ANGLES, Les Me/odies del /robador
Gueraut Riquier, esmentat.
4· Cf. «Zur Geschichte des altfranzi:isischen jeuparti• a la Zeitschrift für franz6sische Sprache und
Literatur, LII (1929), 45 ss.
2.

341

5· MASSÓ ToRRENTS, Repertori, 122 ss., nega que
pugui atribuir-se a Pere 1, i l'atribueix a Alfons l.
6. Per la música deis jeux-partis, vegeu J. BEcK,
La musique des Troubadours, 95, i Th. GÉROLD, La
Musique au moyen-dge, 183 ss., on s'editen fragments
de jocs partits; vegeu també P. AUBRY i A. JEANROY,
Le Chansonnier de /'Arsenal (Paris, inacabat), p. 37 ss.
del facsímil.
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dels tipus basics de cada literatura, i es fixava sobretot en la seva naixen<;a i en la seva
historia. 1
Donat que els tals estudis són tan novells dins el camp de la musicología, hom no
s'ha d'estranyar que els primers a exposar-los topin amb dificultats grosses. És per aixo
que Gennrich i Spanke que són actualment els capdavanters deis tals estudis no acaben de
posar-se d'acord en molts aspectes de les llurs troballes.
Spanke, en la crítica del llibre de Gennrich esmentada, remarca com no sempre neixien juntes la poesía i el cant als temps medievals. Una forma musical determinada rarament s'adaptava a una forma poetica assenyalada, si deixem a banda la forma rondeau i la
forma seqüencia. És per aixo que per l'estudi de les formes medievals, més que la construcció orgimica de !'estrofa com patrocina Gennrich, Spanke proposa : r.r Formes en les quals
la forma literaria i musical van estrictament juntes; 2.n Formes litera.ries que poden avenir-se
bé amb formes musicals diferents; 3.r Formes musicals que poden aplicar-se a formes literaríes diferents. Pel fet que moltes poesies medievals arriben sense música, i que unes vegades
és la música qui dóna la clau per a entendre una pe<;a, i que d'altres n'és el text més que
la mateixa música, Spanke creu que per a l'estudi de les formes líriques medievals hom no
pot limitar-se a l'estudi de la música. Per a l'estudi de les formes medievals - continua
Spanke - hom pot agrupar els materials coneguts des deis exemples més vells seguint un
criteri historie rigorós estudiant l'element metrico-musical o metric solament, o bé fixant-se
principalment en la construcció melodica de les peces i agrupant-les logicament. Spanke troba que, per triar els seus tipus, Gennrich ha seguit un camí intermig i que per aixo, les conclusions sovint no són exactes. En agrupar la lírica medieval en tipus ~ basics que prenen per
fonament la música, Gennrich ha preferit seguir uns tipus esquematics m~'s aviat que dividir-los
seguint el sentit i la significació historica de cada un d'ells.
;
Posats aquests precedents, no cal dir com Spanke no admet pas sempre, ni !lJ.Slt
menys, totes les afirmacions i formes literaries i musicals que Gennrich addueix en la seva
obra esmentada. La simple repetició (A A A A ... ) que Gennrich anomena forma llitimica, com
a forma origen, es troba en la música primitiva de tots els temps i de tots els pobles. La
construcció melodica de la Rotruenge A B B ... BfB, que Gennrich addueix com a típica, no és
del tot admesa per Spanke, el qual, en estudiar les sis peces que arribe6 titulacles com a
tals, troba que només dues arriben amb música, i la tal música s'allunya ~ del model aportat
per Gennrich. Quant a les clues peces de Las Huelgas, Christi patientia i Exulte! hec concia,
transcrites al llibre de Gennrich, troba Spanke que elles són ja massa tardanes (vers el I300)
i que s'adiuen més aviat amb el rondeau.
RoNDEAU, VrRELAI, BALLADE.- Als segles XII i XIII estaven ele moda les formes del
Rondeltypus : Rondeau (Rondell), Virelai (Virolai) i Ballade (Balada). Eren aquestes les formes musicals que acompanyaven la dansa cortesana, per a l'execució de les quals hom pecessitava un cantor que digués les estrofes i un cor que respongués al refrany. El Rondettto;f:-an~ó de clansa a hall rodó, fou la forma rica en troballes melodiques i que tan plauria les reunions de societats. El roncleau consta ele dos períodes musicals que es barregen l'un amb
J'altre. El cantor clcia la primera ratlla ele la can~ó seguint la melodía de la primera part
del refrany, el cor la repetía amb la lletra del refrany; seguía el cantor cantant clues ratlles
de text amb la melodía íntegra del refrany; el cor seguía cantant tot el refrany, i així finia
la primera estrofa. La forma musical del ronclell era molt variada; la més simple, pero, era
aquella en la qual el text abra<;ava sis versos : a A abA B, on el cantor cantava el a,
a b, i el cor el A, A B. Literariament i musicalment, dones, !'esquema era així:
1.

Cf. Zútschrijt jür franzosische Sprache und
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Ni cal dir la importancia que en els tals cants tindria la forma popular. Malgrat que els
rondeaux servats amb música siguin generalment amb text frances, tenim a la nostra península el repertori de les cantigues on es troben també exemples de rondeau una mica moclificat.l H. Spanke fou el primer a fixar-se que en el repertori de les cantigues es trabaven models del roncleau autentic; així, ell aclclula el n. 279 del volum II de l'edició del text
ele les Cantigas per Valmar (d. Volkstum ttnd Kultur der Romanen, m, 2JI), que nosaltres
(Huelgas, I, 57 s.) transcrivíem i estucliavem per primera vegada.
El Virelai (vireli, virolai) consta ele dos pcríodes musicals que són més llargs per als
dos peus i per a la tornada; aquesta cluu melodía igual al refrany. Primitivament el refrany
anava també al comen<;ament; més tarcl, fou aquesta una regla fixa. La forma musical més
usada fou A B 1 e 1 e 1 a b 1 A B (les lletres majúscules signifiquen el refrany). S'han servat
moltes poesies en la forma ele virelai; moltes melodies, pero, són percludes, i algunes s'han
servat com a tenors deis motets. A Catalunya hom conegué eles ele dies antics la forma
virolai amb text llatí abans que coneixer-la amb text vulgar. El Coclex ele Ripoll, servat
avui a París, B. N. lat. 5I3Z, és clels segles XII-XIII; als folis roS r. i roS v. duu el text i la
música del Salve, virgo regia i del Cedit frigus hiemale, copiats a comen<;ament del segle XIII,
que varem editar a Huelgas, I, 54 ss. Spanke donava el citat Cedit frigus que reprodulm a
la pagina 257, a Neuphüologische Mitteilungen del r932. Fou el susdit Spanke qui pogué demostrar encara !'existencia del virolai llatí ja a comen<;ament del segle xn en el repertori ele
Saint-Martial, amb el qual es va lligar sempre el nostre monestir ele Ripoll. Ultra aquest fet
tan significatiu per l'estudi del virelai medieval a Catalunya, cal no obliclar que la majoria
ele les Cantigues ele Santa Maria del reí Alfons el Savi arriben amb la forma ele virolai.
Més avall clemostrem com Pere II, encara infant, en visitar el r269 la seva germana casada
amb el citat Alfons de Castella, va poder contemplar la bellesa de les Cantigues tan ele moda
aquells dies a la cort castellana, i com el nostre Cerverí ele Girona va prenclre'n moclel per a
esc¡·iure la bella CanfÓ de Santa Maria. Val a clir, també, que el Llibre Vermell ele Montserrat servava un exemple de virolai maria que els nostres romeus cantaven davant la
Verge a comenc;:ament del segle XIV i potser ja al segle xm. Així mateix, veiem com Italia, a
finals del segle XIII, conreava també la forma virelai en el repertori ele les Laudi. Els italians,
per tal de clistingir llur f0 ma virelai de la ele Fran<;a, escrivien melodia cliferent als Piede I,
i Piede Il, al revés deis fra~cesos i espanyols que els escrivien amb la mateixa melodía. És per
aixo que els italians li deien (fBallatm>.
Resta encara la forma Balada, la qua! consta ele t~~ peFíocles musicals units : dos de
més llargs per als dos peus i la tornada, i un de més curt p'er al refrany al final de !'estrofa.
El tipus natural ele la balada era a b 1 e d 1 e d 1 e a 1 A B, o encara més simple a a b C.
De mica en mica s'escur<;ava el refrany i vers el I300 la balada rebia la seva forma típica de
set ratlles amb el refrany a la clarrera. A Catalunya hem servat la Balada de Nostra Dona
al Llibre Vermell de M'lntserrat, composició que s'adiu a la balada italiana. De balada amb
text proven<;al, concixem de moment aquella amb ritme de dansa A !'entrada del temps clar Eya,
0

r. Cf. F. GENNRICH, Grundriss citada, 6r ss, i.
Rondeaux, Virelais und Balladen, 1 (Dresden, 1921),
II (Gottingen, 1927). H. SPANKE, «Das latcinische
Rondeaw>, a la Zeitschrijt jür franzosische Sprache
und Literatur, u u ( 1929), IIJ ss., cerca !'origen del

rondeau en els exemplars de rondeaux llatins que
duen la forma a a Be B c. GENNRICH, Grundriss,
62 ss., no admet la teoria de l'Spanke, i diu que la
forma apuntada pertany ja a !'estructura del virelai
i de la rotruenge, no a la del rondeau.
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d'autor anomm, servada només al eanc;:oner provenc;:al X (ehansonnier de · Saint-Germain),
f. 82 v., reprodui"da en tantes bandes. 1
Malgrat que Spanke addueixi una forma del virelai i de rondeau amb text llatí més antic
que el de les versions amb text profa, com insinuavem, Gennrich afirma que de les formes del
Rondeltypus no es coneix cap exemplar llatí que hagi pogut servir de model.
Els rondeaux francesas més vells arriben sense música. Spanke remarca que els rondells llatins més antics, al costat de la forma usual a A a b A B (musicalment A A ABA B),
es traben altres formes que s'adiuen amb els exemples vells de rondeaux amb text frances.
Així ha pogut ell demostrar que la forma musical A A BeBe es troba ja en rondells llatins
del manuscrit de Londres, Brit. Mus. Add. 3688r, copiat abans del uso, i en el lat. II39
de la B. N. de París, copiat vers el uoo; exemples que d'altra banda Gennrich voldria agrupar amb la rotruenge o virelai. No és pas possible el donar ací detalls més amples sobre
els diferents punts de vista dels susdits romanistes i d'esmentar ací tota la gama de variants
de rondells i virolais. 2
LAr, DESCORT, EsTAMPIE r ALTRES. - L'estudi de les seqüencics ha dut una bellesa
de troballes, i de segur que el dia que s'estudün bé llurs melodies se'n faran encara moltes
més. La seqüencia esta composta seguint el principi constructiu de la repetició (A A B B
C C D D etc.); aixo vol dir que a cada dues estrofes - prescindim de les excepcions quant
a la primera estrofa de les seqüencies primitives - segueix melodía novella. La 'lírica cortesana del nostre país va coneixer també una forma construida així : ens referim al lai.
Malgrat que Jeanroy i l'Aubry haguessin negat que el lai fos una imitació de la seqüencia,
és cosa avui admesa arreu que, fora d'algunes modificacions, el lai se,kueix el principi constructiu de la seqüencia. La característica deis lais - almenys del lj!i posterior - - és que
el final s'adiu també amb el comenc;:ament. Spanke ha pogut adduír Ht construccíó del planctus d' Abelard corb. a exemple més vell del lai llatP I és ben de remarcar que una d . s
mencions primeres del lai és del n84, i precisament en una poesía de Bertran de Born, el
qual referint-se al rei Alfons d'Aragó va escríure:
<<Sos los paratges sobreissítz
Saí que fenira com a lais
E tornara lai don si trais.)>4
Malgrat que d'entre el repertorí servat deis trobadors catalans deis segles xrr i XIII no coneixem de moment el text de cap laí, sabem que ells foren molt conreats a eatalunya en temps
posteríors, adhuc fins al segle XV. En la Faula de Guillem de Torroella, de la segona meitat
del segle xrv, per exemple, trobem dues vegades el mot lai:
Entre altres, A. RESTORI, a la Rivista Musicale
Italiana 11 (1896), 21; AuBRY, Trouveres et Troubadours
del 1909; RIEMANN, Handbuch der Musikgeschichte, 1, 2,
235 s.; Th. GÉROLD, La musique au moyen áge, 148 s.;
GENNRICH, Grundriss, 85 ss., que la publica conjuntament amb el contrafactum d'un conductus llatí, a
tres veus, del manuscrit de Florencia, Laurenziana
Plut. 29, 1 f. 228 v. inedit fins ara. La versió
rítmica que dóna Gennrich amb 1 modus rítmic, ens
plau més que tates les altres. Quant a la versió melodica, el codex de Florencia demostra que les claus
del manuscrit de St. Germain són ben posades, i
que, per tant, no cal recórrer a corregir !'original
com havia primer intentat Tiersot i després va fer-ho
Riemann. Confessem que la versió melodica corre1.

·~~any

gida de tessitura des del amorosa i tot el
final cantaría més bonic; pero davant de la notació
tan clara deis manuscrits, no ens queda més remei
que acceptar la de Gennrich i Gérold com a autentica
que ella és. G. CESAR!, en canvi, es limita a reproduir la versió de 1' Aubry en Lezioni di Storia delta
Musica, del 1931, 208.
2.
E. HoEPFFNER, <~Virelais et ballades dans le
· Chansonnier d'OxfordH, a I'Archivum romanicum del
1920, 20 s., parla també de la música.
3·

Vegcu
!'obra
4·
MING,

Zeitschríft für 1'omanische Philologie, 51, 309.
també la recensió precitada de Spanke sobre
de Gennrich, II2.
Vegeu l'edició de Carl Appel, 21 ss., i A. STIMBertran van Born (Halle, 2 1913), 85.

Vers 290.

<<Mas acordar los virets tots
el pas del palafre amblan,
anotar un lays de Trístany,
que es molt plasent per ausir.

Vers 432.

e tuít lí aucellet petit
fasíon sons, notes e lays)>. 1
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D'Andreu Febrer, el poeta catala que a comenc;:ament del segle xv servía la cort d'Alfons V el Magnanim, hem servat el text de díferents lais. 2 El poeta Antoni Vallmanya, en el
sen poema Sort, escrit l'any 1458, <<en lahor de les monges de Valldonzella)>, en parlar de la monja
Boyl eaterina, de segur cantora del monestir, escriu <<Passa un lay molt gloriós d'ohin. 3
De lais provenc,:als servats, se'n coneixen només tres. Dos d'ells arriben amb música;
són el. Lais Markiol i Non-par. 4 Són molts, en canvi, els lais francesas servats amb música. 5
Una forma emparentada amb el lai fou el Descort. Així com el lai fou religiós i profi i
neixia al nord de Franc;:a, el descort és sempre profa i fou principalment usat al migdia de
Franc;:a. Es coneixen un bell rengle de descorts servats amb text provenc;:al; 6 d'aquests, pero,
només tres arriben amb música. Són Bella donna cara del W IIJ a, d'autor anonim (el transcrivim a la pag. 357 ss.) Ses alegratge, de Guillem Augíer, servat al W r86 d, i Qui la ve en ditz
de 1' Aimeric de Peguillan seivat al R 49 a i W r85 b.
Els alemanys practicaren el Leich que s'adiu amb el lai susdit. Els Leiche alemanys
servats amb música són én bell rengle, principalment al ]enaer Liederhandschrift7 i Viena,
Nationalbibliothek ZJOI. 8 Spanke ha pogut trobar un conductus llatí amb música constru'it
en forma igual al text d'un Leich alemany servat sense música al eüdex lat. 5539 de Munic
que Spanke pren amb raó com un Tanzleich .9
En el grup de formes derivades o emparentades amb la seqüencia s'encabeixen encara
l'Estampie i les Note. Per l'estudi de !'Estampida i de les Note cal veure els treballs de
Handschín <<Über Estampie und Sequenz)>, 10 i <<Das Fortleben der Sequenzform in den romanischen Sprachem, de H. Spanke, 11 amb la recensió que ell feia de !'obra Les Estampies franyaises de W. O. Streng-Renkonen. 12 Les estampies franceses consten de 8o, go i roo versos
i guarden un paraHelisme com a les seqüencies.
Quant a la música de les estampides, com hem insinuat més amunt, s'ha discutit molt
aquests darrers anys. 13 Encara que d'estampida de trol:>ador catala amb música no n'hagim
servat cap, i fins !'única s~rvada amb text provenc;:al - la coneguda Kalenda maya de Raimr.

Can~one~ dels Comtes d'Urg~ll.(Barcelona, 1906),

131 ss.; MILA, Obras, III, 365 SS.
2.
M. DE MoNTOLIU, «Las poesías líricas de Andreu FebrerH a Revue Hispanique, LVII (1923) i en
tiratge a part.
3· Cf. J. MASSÓ TORRENTS, «Les dames en e!s
poetes de !'EscoJa de Barcelona•, a. la Festgabe dedicada a H. FINKE per al seu setante natalici (Münster i W., 1925), 311. Els mots apuntats són trets
del Ms. 10, f. 204, de la Biblioteca de Catalunya.
4· El text fou editat per BARTSCH a la Zeitschrift
für romanische Philologie, 1, 58 ss. Per al text del lai
de Bonifaci Calvo, de mitjans del segle xm, cf. APPEL,
revista suara citada, XI, 227. Per la música del lai
Markiol Gen men m:s, vegeu GENNRICH, Musikwissenschaft und romanische Philologie, 12 ss.
5· .TEANROY, BRANDIN,AURBY, Lais et Descorts franc;ais a Mélanges de Musicologie critique, IV (París, 1901).

Biblioteca de Catalunya

6. Cf. APPEL, Zeitschrift für romanische Philologie,
LIII, 162 SS·.
7· HoLt~ SARAN i BERNOULLI, Die ]enaer Liederhandschrift •(Leipzig, 1901), editat ja en facsímil
per K. K. MüLLER el 1896, i conegut pels tres volums dels Minnesingern de voN DER HA.GEN del
1838-18j6.

~

8. Facsímil i transcripció per H. RIETSCH als
Denkmiiler der Tonkunst in Osterreich, vol. 41 (1913}.
9· Zeitschríft für Mw., del 1932, 385 ss.
10. A la Zeitschrijt für Mw., XII (1929-30), I ss.
XIII

1 r.

(1930-31), II3

SS.

A la Zeitschríft für t'omanische Philologie,

LI

(1931), 309 SS.
12. Ibídem, LII (1932), 637 SS.
13. GENNRICH, Grundriss, 159 s., en parlar dels lais

d'arpa, de rota i de viola, recorda que quan el lai era
executat per la viola~ rebia el nom d'estampida.
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baut de Vaqueiras, que conté roo versos-, vagi amb música provinent del Nord de Franr;:a,
no podem oblidar que la música de les estampides fou ben nmada a Catalunya encara al
segle xrv.l Ja és ben de doldre que ni una de les estampides del nostre Cerverí de Girona
hagi guardat la música. L'estampida instrumental era encara ben conreada vers el r300 com
hem vist comprovat per Grocheo. Ultra les estampides instrumentals, n'hi havia d'altres
que rebien text. És ben de remarcar per nosaltres, que el conductus a dues veus Parit preter morem del Codex Las Huelgas, n.o ros, servat també a tres veus al Codex citat de Florencia, ff. 232-233, i al de Madrid, B. N. Mss. 20486, f. r23, a dues veus, sigui el fonament
de la Pier;;'a que savoie. Spanke ha pogut comprovar que el ms. frr;:. 20050 (anc. Saint-Germain
fres. r989) de la B. N. de París, duia aquest text frances en forma d'estampida, scguint la Imitació rítmica del text llatí esmentat_2
En estudiar el Codex Musical de Las Huelgas, com a pec;:a n.o 97, donare m el conductus erucifigat omnes que hom troba a Florencia, Bibl. Laur. Plut. 29, r fol. 23r v., als
earmina Burana i a altres bandes. Dones bé, el citat Gennrich, en la seva Grundriss, r74 ss.
parla encara d'altra forma musical com a derivada del lai, forma que . ell bateja amb el nom
de <<Strophenlai>>. Hom hi troba una construcció com de seqüencia on la melodía estrofica
arriba repetida. El conductus llatí esmentat suara, erucifigat, entra de ple en aquesta forma.
Ell es fixa, també, en el Dona, la genserqu'om veya, que reprodui:m més avall, en la qual troba
clements de la seqüencia. Addueix encara un grup novell que el! bateja amb el nom de
Laiauschnitte i que tant Spanke com l'Appel refusen. Ell encabeix ací fragments separats
(per exemple A B B, e e D D ... ) d'una seqüencia sense repetició al comenc;: i al final. Com a
exemple de comenr;:ament d'un lai en forma d'estrofa, transcriu Genprich el Dona, si tots
temps vivia del nostre Berenguer de Palazo!. Sobre el cas de les <<Stropi}enlai>> i <•Lai-Ausschnitte>>, cal llegir la crítica que Spanke ha fet suara del Grundriss, de Genn 'ich, l. c., II2 s.
EL VERS 1 LA CANZO. - Per a tenir una idea justa deis cants vells a Catalunya, en~....fal
parlar encara d'altres composicions líriques que duien melodía successiva (A Be DE ... ).
Estudiant la canc;:ó popular catalana hom troba melodies constru1des seguint si fa no fa moltes de les formes musicals trobadoresques citades fins ara. En aquest repertori, pero, abunden també, les peces construi:des amb la melodía successiva suara esmentada. Com a darrer
grup, Gennrich posa l'Hymnentypus i ací encabeix el Vers, la Kanzone~'i el Rundkanzone
dels trobadors provenr;:als pel fet de dur melodies construi:des així. Ací, ~ pero, caldra sempre
tenir en compte les observacions que ha fet Spanke en la recensió esmentada.
És molt difícil per avui el definir si tanmateix la forma musical himnodica nada a
Orient i trasplantada a Occident principalment per obra de sant Ambros va donar o no naixenr;:a segles després a les formes musicals de la poesía vulgar construi:des amb melodía successiva.3 Les troballes fetes fins ara assenyalen pocs exemples - i encara no prou certers

que puguin aportar un lligam segur des de l'himne litúrgic a la lírica trobadoresca. Fou Spanke
qui, ja a l'any r930, en els seus <.St.-Martial Studien» assenyalava els conductus de l'escola de
St. Martial, les canr;:ons servades als drames litúrgics i l'art poetic del gran Abaelardus com a
fonts innegables de l'art trobadoresc.
Després d'aixo que acabem d'escriure, és clar que per a orientar el lector llec en
aquestes materies, seria millor reproduir ací un exemple de cada una de les formes musicals
citades suara; atenent, pero, de no enfarfegar massa aquestes pagines i que, d'altra banda,
les tals formes melodiques hom pot trobar-les reunides al Grundriss de Gennrich, i a les
obres de Beck, Aubry i Gérold, deixem d'encabir-ne exemples. En canvi, malgrat que se
n'hagi parlat sovint, volem dir encara alguns mots sobre la rítmica musical dels trobadors
provenr;:als.

\..-\,

r. El rei Joan, l'any 1388, va escriure al duc
de Borgonya demanant-li que li enviés un ministrer
que ell tenia, qui era «abte de tocar exaquier [e] los
petits orguens». Alhora, escrivia al vescomte de Roda
així : «Vezcomte ... Part a~o fets en tot cas ab lo
dit nostre frare de Borgonya que ns !ex Johan deis
orguens, germa de Gilabert, et tenits manera ab lo
dit Johan que vinga a nostre servey, car nos li darem
semblants profits que acostumam de donar als altres
ministrers nostres, e aport-se'n lo seu exaquier e los
petits orguens ... E digats al dit Joan que aport lo
libre on te notades les estampides e les altres obres
que sab sobre 1 exaquier e los orguens•.- Vegeu
F. PEDRELL, «Joan 1 d'Aragó compositor de música»,

als Estudis Universitaris Catalans , m (1909), 2J i a
la Riemann-Festschrijt (Leipzig, 1909).
2.
Cf. Archiv für das Studium der neueron Sprachm
und Literaturen, vol. 156, pp. 222 ss. , i Huelgas, I, 266 s.
3· Per l'aspecte literari, vegeu l'estudi de Philipp
August BECKER, «Vom chistlichen Hymnus zum Minnesang», publicat a l' Historisches J ahrbuch der GorresGesellschaft del 1932, 1-39 i 145-177. La continuació
d'aquest estudi, <<Die Anfange der romanischen Verskunst», la va donar a la Zeitschrift jür franzosische
Sprache und Literatur, LVI (1932), 257 ss. Cf., també,
la recensió que de l'estudi de Becker ha fet H. SPANKE
a l' Archiv für das Studium der neueren Sprachen,
VOl. 165, lOO SS.

4.

La qüestió del ritme de les

can~ons
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deis trobadors

EL RITME MODAL. - En el capítol darrer ofrenem al lector una serie de melodies de trobadors catalans i deis trobadors provenr;:als que més es relacionaren amb Catalunya. Les melodies que allí editem - moltes de les quals són inedites encara - són totes transcrites per
nosaltres Per tal d'exposar al lector el criteri que hem seguit en les nostres transcripcions,
i per tal de fonamentar els principis que en totes elles hem seguit, vagin les següents ratlles.
En el nostre estudi · Les Melodies del trobador Gueraut Riquier, resumíem tot aixo que
fins aquells dies hom havia escrit sobre la transcripció musical de les melodies que arriben
amb text provenr;:al. Donat que les tals melodies són copiades amb notació quadrada, la
qual, per si sola, no pot orientar-nos en la qüestió de llur ritme i de llur compas, a manca
d'altra solució, acceptavem allí de ple la teoría del ritme modal. El fet de transcriure les
melodies de Riquier - malgrat que elles fossin les més difícils del repertori trobadoresc obe1a al desig d'aclarir d'una vegada quina relació podía haver-hi entre les tals melodies i
les del repertori de les Cantigues d'Alfons el Savi. Així podríem refutar de prop la dita de
Gastoué, que pretenia una influencia desmesurada de Riquier a la nostra península.
Afirmavem allí que F. Ludwig havia estat el primer de practicar la teoría dels modus
rítmics medievals a les melodies trobadoresques. 1 En fer aixo, Ludwig ja confessava que la
seva teoría no es fundava directament en les regles dels teorics musicals, ni a criteris infallibles; ell havia trobat que la tal teoría podía aplicar-se als trobadors provenr;:als, simplement
per deducció. La teoría ' e Ludwig es fundava només en les analogies que existeixen entre
les mclodies deis trouveres . l_ les dels motets francesas amb les deis trobadors de Provenr;:a.
Ningú no podra negar que· te~ analogies i la relació entre unes i altres és ben estreta.
Admes aixo, no costava de veure que moltes de les n"felodies dels trouveres i una gran
majoria dels motets francesas arribaven amb notació mensura!. Aquesta notació mensura!
donava el ritme modal. Si, dones, les melodies dels trouveres francesas contemporanis de
les dels trobadors ele Provenr;:a podien transcriure's amb el ritme modal, per que no podien,
així mateix, transcriure-s'hi les dels provenr;:als? Més que més podia la cosa ésser així pel
fet que alguna melodía provenr;:al es trobava com a veu motet en motets llatins, com veurem
més enlla. 2
r. Sobre aixo, vegeu, també, F. GENNRICH en el
seu interessant estudi «Lateinische Kontrafakta altfranziisischer Lieden> a la Z eitschrift für 1'0m. Philologie, L {1930), 195 s., nota. També H. SPANKE, en
la recensió que ell feia de l'edició del Chansonnier

Cangé per BEECK a la Zeitschrijt für franzosische
Sprachc und Literatur, LII (1929), 165 ss.
2.
Quant el repertori deis trouveres, vegeu F.
GENNRICH, «Trouverelieder und Motettenrepertoire» a
la Zeitschrift für Mw ., IX (1926-27). 8 ss.
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Plantejada la qüestió en aquests termes, era molt natural que procedint per analogia
hom pogués transcriure les melodies dels trobadors proven<;als valent-se de la teoria del sis <<modü>
rítmics. És ben curiós que cap teoric anterior al 1300 parli mica de la música cortesana i de la
popular. Els tractadistes que estudien per primera vegada la teoría deis <<modi>> són ja del segle
XIII ben avan<;at, i únicament l'exposen en parlar deis motets polifonics.
Hom sap que els esquemes deis sis modus rítmics són: 1

Br. Mus. Egcrton 274, del 1926, sobre la qüestió de !'origen del <<Minnesangs>> del 1929, sobre
la forma del <'Minnesangs>> del 1931, i la seva obra mestra Grundriss einer musikalischen Formenlehre des mittelalterlichen Liedes, del 1932, i altres estudis que hem citat més amunt.
Aquests treballs de Gennrich es relacionen quasi exclusivament amb la monodia medieval.
Els estudis que hem citat de J. Handschin, A. Hughes, R. Ficker, M. Schneider i A. Gastoué1 es refereixen principalment a la música medieval polifonica; només l'<<Über Stampie und
Sequenz>> de Handschin toca de ple la melodia. Darrerament, H. Schmidt 2 tracta també exclu!'ivament sobre el fet de la música a veus. J. Wolf, 3 H. Angles 4 i H. Besseler 5 abarquen
la polifonía i la monodia religiosa i profana medieval; O. Ursprung, 6 en canvi, tracta només
sobre la qüestió de la moncdia i polifonia religiosa de l'Edat mitjana. A. M. Michalitschke
ha parlat especialment sobre el fet de la notació mensuraJ;7 H. Spanke, malgrat !'ocupar-se
especialment de qüestions que es refereixen a la metrica i a !'origen de les formes dei text llatí
i vulgar medievals, ha escrit belles coses que pertoquen de prop a la música i a la rítmica del
<<Liedkunsb> medieval. 8 El mateix cal dir de P. Verrier. 9 Gérold, en canvi, sap alternar els
coneixcments ele les formes literaries am b els de les formes musicals.10
Aquest any 1934 hom ha tractat novament sobre la qüestió rítmica deis trobadors
proven<;als. Ens referim al fascicle Die Singweisen Bernarts von V entadorn nach den H andschriften 1ílitgeteilt (Halle Saale 1934). del romanista Carl Appel. dissortadament ja traspassat ,
i la replica que Ji feia H. ]. Moser, <<Zu Ventadorn :Melodiem>, a la Zeitschrift für Mw. del mes
de mar<; de l'any present. Confessem ingenuament que aquests dos darrers treballs són els
que ens han mogut a escriure aquestes ratlles de comentari.
RITME TERNARI I BINARI. D'entre els dits musicolegs, tornen a cridar contra o a favor
del rl.tme modal ternari per a la monodia medieval profana, Beck, Appel i Moser; els altres o
es limiten a la música polifonica o, sense pledejar res, practiquen i donen com a bo el ritme
modal. Que ens diuen de nou els estudis i obres esmentades suara? J. Beck dedica un capítol de la seva obra a <<Les príncipes de la versification latine et romane au moyen age
(n, [35] i ss.). Ell afirma que el document que li ha prestat serveis més excel·lents en les
seves recerques sobre la rítmica i la versificació llatines de l'Edat mitjana, ha estat el Cüdex
de Las Huelgas. En la nostra obra Huelgas, I, 173 s., ja varem úir el nostre pensament
sobre el valor excessiu que Beck volgué donar en aquest punt al citat manuscrit; i ho deiem
després d'haver transcrit totes les pec;es que encara comparavem amb les de l'estranger.
Beck confessava que si primerament havia admes com a cosa absoluta la ternaritat del compas seguint estrictament la interpretació modal, i si ell no havia tolerat el compas binari,
aixo havia estat per no ~aver-se fixat en els ritmes antics dels tropus i dels tenors en comptes de fixar-se en les parts1 més recents deis motets. Després d'un estudi dels tropus, proses
i tenors <<certainement antérieurs aux Troubadours>>, Beck trobava que els tropus de Las
Huelgas i els tenors del recull de Bamberg li donaven "C'om a resultat <<le rythme isochrone
du cinquieme Mode : ex omnibus longis et pe.rfectis, qui, répétons la formule, consiste en une
suite de syllabes neutres, chantées sur des notes égales en durée, ce mode qui n'avait trouvé
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Sovint aquestes notes simples són substitu1des per lligadures i melismes més o menys
rics damunt d'una síHaba; en venir els tals melismes o notes lligades s'han de distribuir de tal
manera, que equivalguin justament al valor respectiu de les susdites notes simples.
Donat que la .notació mensura! dels trouveres i motets francesos, en una mateixa pe<;a,
ofrena sempre el ritme modal uniforme, i que mai no dóna el ritme modal mixt, Ludwig no
admetia el modus mixt (per exemple

F r 1rr11n r1rF1 en

una mat?,i xa melodia proven~ai.

Era per aixo, que si hom transcrivia una melodía dcls · trobadors pr~ven¡;als amb ritme de
primer modus, havia per for¡;a de seguir-lo integralment fins a la fi de la composició. Cas
que una melodía dugués un refrany final, hom podía transcriure'l amb altre modus, ei ·~st:se
per exemple. Els versos de deu síl·labes generalment havien de transcriure's amb el tercer
modus. Totes aquestes regles no eren pas invenció del mestre Ludwig; ell les dedu1a simplement per analogía amb les melodies i motets francesos contemporanis anotats mensuralment, els quals tanmateix donaven sempre aquests ritmes. Seguint la notació de les melodies i motets francesos anotats mensuralment, resulta que els modus que 4 dominen són el r,
el u i el III. En els motets, les veus superiors sovint es mouen en VI modus; en canvi, el
Tenor, en v. És per aixo que Ludwig ense;¡,yava que el modus rv no es practicava en
les melodies dels trobadors, i que els v i VI rarament podien admetre's. Quant a la tria
deis modus I o n, depenia del !loe on es tz:obessin les lligadures dins la melodía; depenia
també del text proven<;al i, sobretot, depenia del caire musical de la composició.
Pot mantenir-se integralment la teoria del gran Ludwig en els nostres dies? Científicament no s'ha demostrat encara res que pugui oposar-s'hi; esteticament falla alguna v~gada,
principalment quan vénen passatges melismatics. Per tal de procedir amb coneixeme~f- de
causa, anem a veure que s'ha fet des del 1926 fins ara. En el nostre treball susdit donavem
compte dels estudis principals que s'havien fet fins llavors en la qüestió de la monodia medieval. Que s'ha fet des d'aquells dies fins avui quant a la transcripció de música medieval?
De moment recordem els següents : L'edició en facsímil i transcripció del Chansonnier Cangé,
feta per Jean Beck el 1927. Els estudis de F. Gennrich sobre el Chansonnier de Londres,
1.
Sobre els fonaments de la teoria deis modi
rítmics medievals, vegeu , entre d'altres : la Discantus
positio vulgaris, d'autor anonim, a CoussEMAKER,
Scriptores, 1, 94 ss.; els tractats de I'Anonymus IV

(ibídem, m), així com també els de FRANco DE CoLONIA i }OHANNES DE GARLANDIA (ibídem, !). També
H. SowA, E in anonymer glossierter M ensuraltraktat
I279 (Kassel, 1930).

I.
Vegeu Huelgas, r, p . XXIII ss., on citem la
literatura principal d'aquests musicolegs.
2. Die drei-und vierstimmigen Organa (Kassel,
1933) . També «Zur Melodiebildung Leonins und Perotins•, a la Zeitschrift für Mw., xrv, 193I-32, 129 ss.
3· Geschichte der Musik (Leipzig, 1925, segona
edició I930), amb el seu Sing"und Spielmusik aus
alterer Zeit del I926.
4· Huelgas, r-m (193I).

j.

l'vfusik des Mittelalters und der Renaissance,

ja citat.
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6. Katholische Kirchenmusik al Handbuch der
Musikwissenschaft d'E. BücKEN (1933).
7· «Studien zur Entstehung und Frühentwicklung
der Mensuralnotation•, a la Zeitschrift für Mw., xu,
1929-30. Primerament havia editat Theorie der Modus (Regensburg, 1923) .
8. «St. Martialstudien•, n, a la Zeitschrift für
franzosische Sprache und Literatur, del I932, 45I ss.,

i la recensió que féu a !'obra darrera de Beck.
9. Le vers fran~ais, n, 4 ss.
10. La musique !lU moyen áge.
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qu'une place insignificante dans la transcription des Chansons des Troubadours-, c'est ce cinquieme Mode, gui, en fait, prédomine dans les compositions anciennes et qui forme les assises
du systeme rythmique a u Moyen Age)> (ibídem n, [45]). Abans de coneixer el Tropari de Las
Huelgas, continua Beck, <<il me semhlait impossihle d'appliquer la formule : ex omnibus tongis et perfectis du théoricien GROCHEO a autre chose qu'a la notation ... )) (ibídem, II, [srJ).
No ens és possible seguir la fantasía de Beck en saber trobar coses al Codex de Las Huelgas que
nosaltres no sabérem trobar-hi malgrat l'estudi que d'ell férem. Contra la teoría de Ludwig exposada més amunt, que el v i vr modus essencialment s'usaven només per a la polifonía, no per a
la monodia medieval, Beck escriu : <<les documents prouvent péremptoirement que le cinquieme
mode : ex omnibus longis et perfectis, et le sixieme, a mouvement ternaire, représentent les types
fonamentaux de la rythmique primitive du Moyen Age ... )> (íbidem, [5z'J).
Beck, dones, admet el compas binari per damunt del ternari, i que bo i volent parlar
molt de teoria modal, de fet ja no és la teoría modal aixo que ell practica. Malgrat tot, ell
empra algunes vegades encara el r i el u modus i les tals melodies canten bé, com també li canten bé d'altres transcrites en ritme binari. És de doldre que Beck llegeixi sovint malament les
lligadures; és encara més de doldre la manera arbitraria com ell vol interpretar la plica. 1
Gennrich adopta el ritme modal estricte, adhuc per a les melodies amb text llatí, alguncs de les quals no s'hi presten prou. Només per les melodies deis Minnesinger adopta el
ritme binari. Handschin, en canvi, adopta el ritme modal sols per a la polifonía i per <<La note
Martineb. 2 Wolf i Besseler adopten també el ritme modal estricte per a les melodies proven<;als i franceses; Besseler adopta el compas binari en les melodies de conductus · i tropus Ilatins. H. Angles, en l'edició de Las Huelgas, segueix la notació del manuscrit quan ella es
presenta mensural. La notació deis tropus i proses a un<J ven van allí c&piades amb notació
mensura! que sovint dóna el ritme modal; quan la notació arriba quadré(d a i la pe<;a no cluu
gaires melismes, la transcrivim amb ritme binari i donant una síJ.laba· a cada nota simple i &
les lligadures els donem generalment el valor d'una nota simple. D'altres vegades, si la composició arriba amb massa melismes, la deixem amb ritme lliure com de cant gregoria. 3
Adoptarem així mateix el ritme modal en la mú5ica del text llatí Syon egredere del Cod. lat.
5539 de Munic, a la qual aplicarem encara el text del Leich alemany Ich lo,be ein wip, per

tractar-se d'una melodia de dansa a manera del nostre Contrapas catala. Malgrat que les
melodies deis Minnesingers alemanys no es prestin gaire al ritme modal, ningú no negara que
la melodia esmentada no canti deliciosament. 1 Ursprung empra el compas binari i ternari en
les peces no gregorianes; Gérold acccpta in totum el ritme modal en les can¡;;ons trobadoresques.
L'il-lustre C. Appel, en l'obra citada, dubta del ritme modal emprat per Ludwig i Gennrich en les melodies provenc;als. Ell troha bona la Kalenda maya transcrita per Ludwig
(Handbuch der Musikgesclticte de Guido Adler, 1930, p. 190); en canvi, troba que el Dirai
vos ele l\farcabru (ibídem, 18g\ duu un ritme que contradiu l'accentuació dels mots. Retreu
també que al Lancan vei la folha, de Bernart de Ventadorn (ibidem, 190), transcrita amb
III modus rítmics, els accents concorden bé, pero no sempre. Appel recorda uns mots atribults a Johannes de Grocheo, qui, en parlar de música profana monodica, deia : <<musica simplex vel civilis, non ita praecise mensurata, weil sie als Sologesang ad libitum vorgetragen werden kann, nullo modo mensurata, immo totaliter ad libitum dictm>. Appel copia aquests mots
de J. Beck, a Die M elodien, 142. Resulta, pero, que Grocheo mai no va escriure la tal cosa;
la frase apuntada és simplement un arranjament deis mots de Grocheo amb els quals, arranjats així, hom li fa dir coses que Grocheo no havia pas dit. Grocheo, en dividir la musica
<<in planam sive immensurabilem et mensurabilem)>, parla sois de la gregoriana que és amb
ritme lliure i de la mensurada <<sicut in conductibus et motettis)>. Es ací on Grocheo afegeix:
<<Sed si per immensurabilem intelligunt musicam ullo [ = nullo] modo mensuratam immo totaliter
ad libitum dictam, deficiunt, eo quod quaelibet operatio musicae et cuiuslibet artis debet
illius artis regulis mensurari>>. En parlar de la música vulgaris (profana a una ven), composita
(a veus) i ecclesiastica (gregoriana), comenta la primera, i diu : <<Unum autem membrum dicimus
de simplici musica vel civili, quam vulgarem musicam appellamus)>. 2 Grocheo no diu pas que els
modus fossin aplicats a la monodia cortesana. Només en parlar de la polifonía recorda que alguns
músics volien nou modus, d'altres cinc i altres sis : <<Et forte qui 6 modos posuerunt, melius dixerunt. Plurimi enim modernorum adhuc eis utuntur et ad illos omnes suos cantus reducunb>. 3
El susdit Appel confessa que l'execució rítmica deis trobadors, almenys per a la música deis més vells, continua essent un problema. Els manuscrits no duen altra divisió que
la deis versos; només ocasionalment, en els versos de den síl-labes, es posa una ratlleta després de la quarta, per tal d'anotar la cesura; ratlleta que es troba adhuc en versos de set i
vuit síl·labes. Appel eren que la tal ratlleta seria també un guiatge peral cantor. En veure que
la teoria modal unes vegades dóna resultats bonics i que altres no, fins sembla insinuar si no
seria possible una mena de <<ritme gregoria)> que salvi ellligam dels versos i l'accent dels mots.
Ben llegit i sospeq¡;t l'estudi d'Appel, resulta que si tota la dificultat i duptes que
ell troba en la transcripci'ó. [llOdal es redPeix a la deis accents deis mots, cal només fixar-nos
com ell mateix es contradeix; "tlonat que no es presenten quasi mai dues estrofes d'una mateixa canc;ó que tinguin els accents deis mots als mateix6~ llocs. Aquests accents, tant si es
canten amb ritme lliure com amb mesurat, no concorden mai del tot amb els accents de la
melodía. N'hi ha prou a fixar-se en la música gregoriana que va amb text poetic llatí, i
amb el cant popular amb text vulgar; fora de la rima final, -~ls altres accents varien de lloc
a cada estrofa. És aixo mateix que H. J. Moser ha dit en respondre al citat estudi
d'Appel : <mna cosa és l'accentuació deis mots per a llegir (propia deis romanistes i filolegs),
una altra l'accentuació per a cantan>. 4
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Vegeu, també, la recensió que Ji feia J. WoLF,
a la Zeilschrifl für Mw., XI (1928-29) 186 s .
2. J. HANDSCHIN ja va parlar del ritme binari
com a ritme fonamental dins la polifonía, l'any I924,
a la Zeitschrift für Musikw., VI, 547 ss. Sobre el
ritme deis conductus a veus de Notre-Dame, vegeu
que en diu HANDSCHIN, al Bericht del Congrés de
Musicología de Leipzig del 1925 (Leipzig, 1926), 215.
A Las Huelgas, f. 147 ss., hom traba el conductus
M ater patris et filia a tres veus, amb els mots : «[según
la] manera francesa» i «[manera] hespanona»; aquesta
remarca del copista castella significa que el ritme
binari a finals del segle XIII i comen~ament del XIV,
era tanmateix una moda vinguda de Fran~a; vol dir,
també, que la rítmica emprada a Espanya era encara
el ritme modal classic del segle xm . Cf. A. HUGHES,
Worcester Mediaeval Harmony del 1928 ambla recensió
que li féu J-IANDSCHIN a ]a Zeitschrijt jür Mw., XIV,
1931-32, 59 s. Sobre l'expressió de GROCHEO <<ex omnibus longis et perfectis», vegeu RoHLOFF, 78 i 93 3 · En la recensió que de la nostra obra féu
J. WoLF, al Deutsche Literaturzeitung del 9 de julio! del 1933. col. 1322 ss ., remarca que algunes vegades transcrivim les peces ad libitum quan arriben
amb nota quadrata, i posa com a exemple la prosa
I.

In sapiencia que allí la donem coU: a modal, malgrat
el trobar-s'hi amb notació quadrada. Wolf, pero, no
es va fixar en la transcripció que de la mateixa pe~a
donem al vol. I, 189 s., i en la remarca que allí fem.
Precisament aquella prosa ens havia fet dubtar tant,
que consultarem a F. LUDWIG i P. W AGNER sobre
una transcripció així; ja impres el vol. III, en escriure
la introducció del vol. I, ens repensarem, i no volguérem seguir el consell d'ambdós musicolegs citats,
llavors per dissort ja difunts. Encara preg¡.¡nta
Wolf el per que de la nostra tanscripció de la "¡'Wi~¡;(l
unes vegades a la segona, d'altres a la tercera (per
un lapsus d'impremta una vegada s'escriu a la quarta).
A Huelgas, I, 246, ja varem anotar que en transcriure
la plica a una tercera algunes vegades, no feiem altra
cosa que imitar la practica deis manuscrits, en els
quals una mateixa melodía que en un manuscrit es
presenta amb nota plicada, en un altre es copia sense
plica i amb dues notes reals equivalents, que salten
de tercera. Aixo, que ja havíem notat en manuscrits
hispanics, Ludwig ho veié confirmat en uns altres
manuscrits de Fran~a. segons ens havia ell comunicat
de paraula diverses vegades. Pel significat de la
plica en e]s codexs de les Cantigas d'ALFONS EL SAVI,
vegeu més enlla, pag. 352 s.

r. Vegeu H . SPANKE, «Eine neue Leich-Melodie»
a la Zeitschrijt für Mw. del 1932, 385 ss.
2
J. WOLF, Samm elbiinde der l.MG del 1901,
Rg S .
3· Edició de WOLF, 103.
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4· ZeitscMijt für Mw., 1934, 142 ss. Es bo de
llegir també K. LEWEN, Zeitschrift für franz. Sprache
und Literatur, del I934, 348 ss., on fa una recensió
de l'estudi de l'APPEL; cf. especialment pag. 351,
sobre la relació «zwischen Melodie - und Strophenbau».
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Moser defensa la rítmica modal; admet, pero, el ritme mixt. Moser dóna uns exemples,
per fer veure com el ritme modal escau for<;a. Llastima que ell abusa massa allí del n modus
i practica el modus mixt adhuc quan no escau gaire.
EL RITME MODAL MIXT ES FONAMENTA EN ELS MSS. - Amb tot, continuem creient que el
ritme modal és generalment el que escau més a les melodies dels trobadors proven<;als. Si volem,
pero, que cantin bé amb el ritme modal, sovint hem de practicar-hiel modus mixte, seguint més o
menys les lligadures i melismes que es presentin. També es presenten alguns casos en que no és
possible de transcriure les tals melodies amb ritme modal; de fer-ho així, resulta un cant insípit i
sense solta; pero si les transcrivim amb ritme binari, guanyen el cent per u. El ritme de III modus
sovint guanya transcrivint f
en comptes de
En tesa així la teoría modal, podem evitar el cantar els melismes amb notes de valor massa
curt, com són semicorxeres, fuses i semifuses, tara maxima que hom ha retret - i amb raó contra la transcripció modal entesa rigorí~ticament. D'aixo es dedueix que fora de les cadences
finals de vers, els accents dels mots s'han de subjectar al bon cant de la melodía, donat que,
com deiem, les estrofes dels proven<;als rarament duen els accents tonics en els mateixos llocs.
És el mateix que passa en les can<;ons del folklore.
Ens cal recordar, de passada, que el Codex de Las Huelgas ofrena diferents motets
amb ritme binari; el Codex de Bamberg en presenta també un altre. Tot passant, diem,
encara, que en els nostres dies honi. ha abusat potser una mica del ritme del 11 modus; i és
que tanmateix hi ha melodies que són expresses per a cantar-se amb ritme jambic així;
d'altres n'hi ha, en canvi, que per'tlen tota la gracia cantades d'aquesta manera. No sera
sobrer de recordar que el Codex de Huelgas prescindeix quasi sistematÍtament del 11 modus;
adhuc hi ha motets, com, per exemple, el n.o v i el xv que havien esta~'escrits i citats com de
11 modus, adhuc pels teorics, i que el copista de Las Huelgas el corregia jen altre ritme.
Tampoc no hem d'oblidar que el mateix Codex de Las Huelgas en copiar el conductus M ater pcrrrts
el filia, a tres veus, el copia amb ritme modal i fragments amb ritme binari. Al f. r47 v. ss.
anota : <<[según la] manera francesa>>, i <<[manera] hespanona>>. Aquesta remarca significa que la
rítmica binaria en els conductus i motets a finals del segle XIII i comen<;ament del XIV a la nostra península, era una moda vinguda de Fran<;a. Vegeu, també, Huelgas, I, 34r i 375.
En afirmar que el ritme modal mixt pot donar i dóna resultats .'exceUents en pro
dels cants deis trobadors de Proven<;a, no ho diem pas a la babala. Que la tal practica fos
admesa, ens ho confirma el fet de la notació musical de les Cantigas d'Alfons el Savi.
Tenim només tres Cüdexs on s'ha servat la música de les Cantigas : el Ms. ro.o6g de la Biblioteca Nacional de Madrid i els Cod. j. b. 2 i T. j. r d'El Escorial. Aquests COdexs arriben amb notació mensural, i la tal notació dóna fixament el ritme modal, i sovint el ritme
modal mixt. Cal no perdre de vista aquest fet d'un repertori musical tan ric i tot ell contemporani encara de molts trobadors, i copiat, si fa no fa, al mateix temps en que ho;:J~ren
alguns dels Can<;oners proven<;als, per veure que la tal rítmica no hauria estat practícada
solament amb les Cantigues. A continuació donem un exemple de cantigues que arriba anotat en tots els codexs amb ritme mixt. Es tracta de la Cantiga XIII del manuscrit de
Madrid i XII del d'El Escorial. Aquest exemple és altrament molt interessant, per demostrar
com s'interpretava la plica al segle XIII, almenys al nostre país i ens referma en el nostre
criteri de transcriure la plica amb nota més petita, tal com practiquen els monjas de Solesmes en les edicions del Cant gregaria. El codex de Madrid copia el mi dels compassos 3, g,
ro, 19, 24, 30 i 31 i el sol dels compassos ro i 31 com a nota real; els codex d'El Escorial, en
canvi, la donen coma plica. Aixo vol dir que en aquests casos la interpretaven exactament com
a nota real. En la r.ostra edició completa de les melodies de les Cantig•1es, presentarem taules
grafiques sumament aclaridores sobre la interpretació practica de la plica a la nostra península.
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MELODIES PROVEN<;ALS COPIADES AMB NOTACIÓ MENSURAL. - Volem encara anar més
enlla en aquesta qüestió. Examinant els ms. hom troba algunes melodies anotades amb notació mensural ben conseqüent, la qual dóna el ritme modal; encara podem assenyalar-ne d'altres que
arriben també anotades mensuralment i que presenten el ritme modal mixt. N'hi ha prou a assenyanyalar-ne unes mostres del Chansonnier fran<;ais 844 de la B. N. de París, que és el Can<;oner proven<;al W. El foli r v. copia: les can<;ons proven<;als Donna, per vos ay chausida iPos q'ieu vey la
fualla, d'autor anonim. Ambdues can<;ons duen la forma d'un virolai, i són construi:des talment
com la majoria de les Cantigues de Santa Maria d'Alfons el Savi. El fet que aquestes can<;ons
fossin copiades posteriorment al cos del manuscrit que és de finals del segle XIII, no obsta perque
el ritme modal fos llur ritme original. Les notes simples tonga i brevis, les lligadures cum opposita
proprietate i les conjunctures escrites ambla semibrevis recorden bé la notació deis motets de Bamberg, Montpeller i Las Huelgas. A continuació (fig. 87) donem el facsímil i la transcripció.
Pec al text, vegeu C. Appel, Provenzalische Inedita aus Pariser Handschriften (Leipzig, r8gz),
pagines 322 s. i 328, respectivament, i perla melodía, vegeu Beck, Die Melodien, II3. Cal anotar que Appel no s'havia fi.Xat que el mot Donna del final de la primera estrofa fos el mateix
mot inicial del refrany, i q~e~,_p{\r tant, no formava vers a part. En ambdues melodies, principalment a la primera, es presenta el ritme modal mixt.
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Paris, B . N. fr. 844, f . r v.
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Al ma teix Can<;oner , f. 78 v., trobem la ca n<;ó següent d'autor anonim, T ant es gn y' el text
de la qual fou publicat per C. Appcl, l. c. , 33!. Per l'íncipit de la melodía , vegeu Beck, l. c. , rr3.
E l copista pos terior la va escrinre també a mb notació mensura! ben fi xa, la qual dóna el ritme
modal mix t (fig. 88). En canvi, copia la B en volgra que ·m venqués, de Blacasse t , amb notació
quadrada. Cal fixar-se bé en la construcció melodica de les dues can<;ons que acabem de reproduir i de la que segueix : com ja hem remarcat, llur construcció s'acliu b é a la ma joria de les
cantigues que presenten la forma d ' un virelai.
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Allí trobem encara d'altres composrcwns anotades així mateix amb notació mensura]
les quals foren copiades anteriorment a les apuntades; citem, entre altres, les dels Descort o
Acort anonim Bella donna cara, del foli II7 r. i II7 v.; el Be volgra s'esser pagues, de Guiraut d'Espaigna, del foli r86 r.-r86 V., que la dóna anonim; el descort Sens alegratge, de
Guillem Augicr Novella, del bli r86 v . - 187, i la dansa Amors m'art con fuoc am flama,
d'autor anonim, del foli 187 d. J. Beck, a Die Melodien , prou havia ja remarcat que alguncs
cl'aquestes mclodies arribaven amb notació mensura!. La notació de les melodies assenyalades
clóna generalment el ritme modal de r modus. El Canc;:oner W, als folis :r-85 c-r86 b, assenyala
un III modus. A continuació donem el facsímil i la transcripció del Descort anonim ja citat,
Bella donna cara. Com hom pot veure, la notació dóna el I modus i incidentalment el VI.
No es pot negar que aquests fragments en VI modus donen molta de gracia; avui per avui,
p ero, seria molt avcnturat el que hom s'atrcvís a trobar solucions així per donar varietat a
la rítmica modal. El te~t fou publicat pcr C. Chabaneau, a la Revue des langues romanrs,
XXXII (r888), 575 SS. (Veg~it .J:i-g. 8g.)
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ga.ys.

Davant d'aquests exemples del Can<;oner W, hom ja no podra dir que la practica del ritme
modal per a les melodies dels trobadors sigui sols una troballa moderna. Encara que ]a ,copia
esmentada fas escrita posteriorment al temps classic dels trobadors, no podem negar q~e'~(!]la
sigui un reflex fidel de com ells cantarien uns anys abans.
En els altres manuscrits rarament hom traba senyals de notació mensura! en les melodics
provcn<;als. Citem, tot passant, el Can<;oner R de París, f. 57 b, on trobem Ab ioi mou Zo vers
d comens, de BernaJt de Ventadorn, escrita amb la longa que alterna ambla brevis i que sembla
assenyalar el ritme de I modus, o millar de n amb anacrusi langa. Donat, pero, que el manuscrit és poc comeqüent i que la melodía canta molt millar amb I modus anacrúsic, nosaltres la
transcrivim així, i fem brevis-longa quan el manuscrit escriu longa-brevis.
Aquesta melodía, ultra el Can<;oner proven<;al R, es traba als G, 9 e, i W, 202 a. Quant a
les edicions, cal veure Rivista Musicale Italiana, m, 248; Beck, Die Melodien, 56 i 190; C. Appel,
Die Singweisen Bernarts von Ventadorn, rr s.; H. J. Moser, Zeitschrijt für Mw., XVI (1934), q8 s.

fe - ni:r.

El mateix Can<;oner R aporta un altre exemple encara més interessant. Al f. S a es copia
L'autrier just'una sebissa, de Marcabru, amb notació mensural-modal que dóna el ritme de
u modus. I el que és curiós és que, malgrat no ésser la notació prou conseqüent, el mateix
copista, o potser una ma posterior, va raspar la cauda de la primera nota, que era longa, per
tal que la notació aparegués ben conseqüent : brevis langa, brevis langa... Vegeu, pag. 386,
on donem la transcripció d'aquesta melodía.
Al ms. fr<;. 846 de la B. N. de París, f. 125 a, trobem la can<;Ó Quar eusse ie cent m.ille
mars d' argent. del trobador Pi~toleta, la mateixa Ar agues eu rnil mares de fin argen que surt al
Canc;:oncr X, f. 82. Aquesta melodía que al X es copia amb notació messina, al fr<;. 846 apareix
amb notació mensura! que dona el m modus bastant fix (Vegeu edició Beck, vol. I).
El repertori deis motets llatins i francesas dóna també exemples de melodies de motets que hom troba al fans trobadoresc amb la mateixa música a · una veu. Valguin com a
exemple L'altr'iet cuidat aber druda, de París, B. N., frc;. 844, f. 199. que hom traba anotat
amb notació mensural-modal als manuscrits de Bamberg, Las Huelgas i altres. 1 Eí Molt
m'abelist, de Folquet de Marseilla, servat al R i W, es traba anotat amb ritme de tercer
modus al Cüdex H. r96 de Montpell er.
Les mostres addu!des són prou importants per a demostrar una vegada més que el ritme
modal ben aplicat és el ri ,me que generalment escau més per a les melodies deis trobadors de
Proven<;a. 2
' "L
.
El fet que els teorics "ill.eliievals que exposen la teqria del ritme modal siguin posteriors
a les mateixes melodies trobadoresques, no obsta pas perqu~hom pugui valer-se del ritme modal
per transcriure aquelles tonades. Qui sap certament quan i oliva comen<;ar la teoría dels modus!3
Qui sap si molts dels himnes litúrgics tan populars no foren ca~tats amb ritme de pr~mer ~odu_s
- i potser de segon - ja molt abans dels mateixos trobadors! :f:s cosa clara que el ntme bman,
com el ternari, fou conegut de tots els temps i de tots els pobles; és cosa també clara que el
ritme modal ternari, que els teorics medievals ]'estudien el s. XIII ben avan<;at i només en parlar
de la polifonía, escau for<;a a les melodies trobadoresques.
I.
Vegeu GENNRICH, Zeitschrift jür Jl.:lw., XI,
284 ss., i H. ANGLES, Huelgas, n .0 89.
2.
F. PUJOL, en fer la crítica del nostre estudi
Les melodies del trobador Guiraut Riquier a la Revista
Musical Catalana, xxx (1928), 5 ss ., refusava de pie
la nostra transcripció modal i ofrenava quatre me-
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!odies (20, 28, 29 i 46 de la nostra edició) de Riquier,
•amb transcripció lliure».
3· HANDSCHIN, Zeitschrijt für Mw.,. VI, 548 S.,.
fins havia suposat que !'entrada del ntme ternan
en la polifonía hagués vingut ja en temps de LEONIN.
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La qüestió, dones, del ritme de les melodies proven<;als no esta pas encara resolta del tot.
En transcriure una melodía provenc;al amb ritme modal quan la notació no és mesurada, no
tenim la pretensió que la nostra versió rítmica sigui una interpretació netament <<historica>> o
totalment <<científica>>. Fins ara ningú no pot assenyalar on comenc;a i on acaba la tal transcripció <<historica>> o <<científica>>, com tampoc el ritme modal ternari aplicat a les melodies dels
trobadors provenc;als. Com hem dit, en venir la practica dels <<modi>> rítmics medievals, els tractadistes es preocuparen només d'estudiar-la quan parlaven de la polifonía, i no coneixem un
teoric medieval que l'estudii: en tractar de la monodia. Malgrat tot, coneixem música monodica del s. XIII amb text llatí, frances i galaico-portugues que arriba copiada amb notació
mensural, com també canc;ons provenc;als; aquesta, com aquella, dóna sempre el ritme modal.
Aquests fets ens donen dret a transcriure les melodies provenc;als amb ritme modal ternari.
Una consideració : la qüestió del ritme del cant gregoria científicament no esta del tot resolta
pera algunes formes musicals del seu repertori; és el cas, pero, que hom ha de cantar diariament al temple. Si el ritme <<historie>> o <<científie>> que li escau no es coneix alguna vegada, guanyara l'escola que l'assoleixi <<esteticament» més bell, litúrgicament mé emotiu, com passa a
l'Escola de Solesmes. Les transcripcions modals que presentem no trenquen ellligam dels versos
ni llur rima; les notes lligades resten ben tractades; aquestes melodies esteticament canten bé;
no coneixPm cap raó que demostri que la versió rítmica no és bona; el revés, els ms. en duen
mostres així i boniques. Per aixo en les transcripcions adoptarem generalment el ritme modal.
Quant al ritme de les melodies dels Minnesinger alemanys, no esta ni de molt resolta
la qüestió; el ritme binari adoptat per Ludwig, Besseler, Mosser, Gennrich, etc., s'adiu tanmateix
millor que el modal ternari. Quant a les Laudi italianes, no s'ha dit ~.pas l'última paraula.
F. Liuzzi, l. c., adopta el ritme binari, i accepta com a principi que tota noj a simple, com la composta formant grup de dues, tres i quatre notes, ha d'cncabir-se en el temps d'una negra o d'una
a corxera, com férem a Huelgas en algunes peces llatines, sistema seguit per altres musicol~;
No segueix, pero, un criteri fix; adés adopta la corxera, adés la negra com a unitat de temps per
la síl-laba dins una mateixa pec;a; ell desfa encara les lligadures no sabem perque. Fa anys que
treballa per l'edició completa de les melodies de les Laudi, i sera interessant de poder veure de
prop si ha trobat solució per transcriure com cal els llargs melismes dels co<\~ xs de Florencia_!
I.
Lwzzi, Archivum Romanicum, XIV (1930),
529 s., es queixa, amb raó, del poc que s'han estudiat les melodies de les Laudi deis ms. de Cortona i de
Florencia. Quan el 1924 estudül.vem amb F. LUDWIG,
poguérem tenir a ma una copia integral que el! féu
personalment a Cortona i a Florencia de les dites
Laudi. Degut a la seva gentilesa, ens en férem una
copia per nosaltres; ens interessava de prop per al cas
de les cantigues d'Alfons el Savi. El! encara ens presta
la dissertació del susdit STICHTENOTH, el qua!, llevat la part bibliogratica, taules comparatives i altres
coses, no s'embrancava gaire quant al ritme. El fet
de les Laudi ens va interessar tot d'una per la relació i analogía · que elles poguessin tenir amb les
cantigues en la seva construcció melodica; fins ara,
pero, no sabríem decidir-nos quant al ritme a seguir
en llur transcripció. El sistema de Ludwig s'acostava a la teoría del Vierhebigkeit, de H. RIEMANN,
i a la de BERNOULLI; quan les melodies són siHabiques,
o semisiHabiques, no es pot negar que cantin bé transcrites així; pero quan són melismatiques, no és posstble de seguir la tal teoría. Igual passa amb el sistema
que Liuzzi segueix en transcriure les de Cortona.
Les melodies de les Laudi no es presenten ni de
lluny al ritme modal, sinó binari,¡ pero, en arribar els

' una solució el deipassatges melismatics, seria pot~r
xar-los amb ritme lliure ad libitum. És aixo que nasaltres hem practicat també en transcriure les sis Cantigas
de A migo, del trobador gallee del s . xnr, Martín Codax,
arribades amb música, les quals es poden, en part,
transcriure també amb ritme modal; !'única solució que
hem trobat, pero, per als seus melismes cadencials ha
estat el deixar-los amb ritme lliure, com els melismes
cadencials de les can~ons de llaurar i de batre de la
muntanya de Prades i algunes de Mallorca. 1 ....
Com a estudi recent sobre la música d'aqti'ei;tes
Cantigas citem el d'Isabel PoPE, t<Mediaeval latín backgroung of the thirteenth-century galician lyric». al
Speculum, rx (1934), 3 ss. Allí estudia el fet de la forma
poetica de les preces mossarabs i la relació que hi
pugui tenir la lírica galaico-portuguesa. L'autora dóna
el facsímil de quatre de les Cantigas de Amigo de
MARTIN CoDAX - potser un deis trobadors de la Cort
portuguesa - i la transcripció musical de les sis conservades amb música. Malgrat que llur notació sigui
mensura!, si bé poc conseqüent - ho prava l'alternan~a de longues i breu en les notes simples i les
lligadures cum opposita proprietate -, seguint el sistema
més facil ja emprat per TAFALL, ella les edita amb
ritme lliure com de cant gregaria.

CAPÍTOL XI

EL FONS MUSICAL CATALA DEL REPERTORI TROBADORESC

t. Els trobadors catalans i la música cortesana
ÜT DE MoNTeADA. - La lírica cortesana a la Catalunya dels comtes de Barcelona, dels
reis d' Aragó i els comtes de Tolosa, des de Ramon Berenguer IV fins a J aume II, esdevindra encara més interessant amb l'estudi de les expressions musicals que van eixint dins
el repertori de la literatura catalana dels temps vells.l El primer nom d'un trobador catala
coilegut és Ot de Monteada, del qual no servem cap poesía. Per nosaltres, pero, n'hi ha
prou a recordar que el primer nom d'un poeta catala ben popular és el d'aquest cantaire, les
tonades del qual tan tí piques serien, que perduraren anys llargs després de la seva mort, com
veurem en p.Hlar d'un dels <<sons•> que emprava Guillem de Bergada per cantar les seves poesies.
Si la dita d'aquest trobador, quan afirma que la tonada que ell empra en una de les seves
canc;ons, fou composta per Ot de Monteada, <<Anz que peira posada Fos al cloquer de Vie>>, és
exacta, resulta que el trobador Ot de Monteada viuria ja a la primera meitat del segle XI. Cal,
només recordar que el tal campanar es refereix de segur al campanar que hom va aixecar a la
catedral de Vic, consagrada l'any ro38, en temps del bisbe i abat Oliva. I si la teoría d'aquells
que defensen que Ot de Monteada va acompanyar Lluís el Piadós (8r4-84o) en la guerra contra
els serralns es confirmava, tindríem que el nostre poeta vivía ja en temps molt més antics.
ALFONS I DE BARCELONA, II D'ARAGÓ. - En arribar al segle xn, el primer trobador
catala que trobem és Berenguer de Palou (rr5o-rr85), del qual parlarem en tractar sobre
les melodies dels temps V~lls que hem conservat a Catalunya. L'art trobadoresc assolí el
se u esplendor maxim a Catkluñya en temps de N' Alfons I de Barcelona, II d' Aragó, fill de
Ramon Berenguer IV i de Peronella d' Aragó; especialment d:urant els anys rrJo-rr8J. Alfons I,
com veurem més enlla, no es va pas limitar a voltar-se de trobadors i a fer de mecenas dels
lírics proven;:als i catalans, sinó que ell mateix va esdevenir trobador elegant i ben gentil.
Bertran de Born, ja enemic del rei, li adrec;ava invectives fortés abans del rr87. Per nosaltres
vol dir molt aquella frase que aquest trobador va escriure ep parlar del rei trobador: <<Mas
un senhor flac e gran, Tal que·s lauza en chantan>>. Els partiments amb música arribats fins aci
1.
A manca d'una preparació especialitzada en
aquesta materia, ens valem d'exprémer idees i recollir
frases que resten escampades per ci per lla dins les
obres esmentades, principalment dins les obres de
MILÁ I FONTANALS, MASSÓ TORRENTS, MENÉNDEZ PrDAL i d'altres. Per tal de guardar un ordre cronologic
dins la producció literaria de la Catalunya medieval,

seguim el Repertori de l'antiga literatura catalana, de
MAssó ToRRENTS, on el lector trabara encara citada
tata la bibliografía més sortint. Aprofitem aquesta
avinentesa per a agrair al senyor Massó l'ajut que
ens ha prestat per a fer recerca en la producció literaria de CERVERÍ DE GIRONA, les poesies del qua! des
d'anys té ell transcrites.

.,
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són quatre, i van amb text frances; és de doldre que el partiment frances amb Andrieu - se
gurament escrit primer en proven<;al - , atribult a Alfons I, hagi arribat sense melodía; hom
li atribueix encara el partiment entre un rei d'Aragó i Guiraut de Borneill, servat també sense
tonada. La seva poesía tan coneguda <<Per mantas guizas m'es datz>>, canta de dalt a baix.l
Al Can¡;oner proven<;al R de París es troba aquesta poesía del rei Alfons amb el pentagrama escrit, el qual va restar sense la música.
Examinant les dites i narracions dels poetes-músics de Catalunya, trobarem detalls que
ens aclariran conceptes i idees del que seria la música lírica deis trobadors entre nosaltres.
GUERAU DE CABRERA (II45-n8o?). - Ultra ésser poeta, fou un dels músics eminPnts de la
Catalunya del segle XII. Ell fou el noble cavaller catala, i un deis millors músics que conegué
!'epoca dels trobadors i de la joglaria catalana. D'ell conta Gervasi de Tilbury (c. nso- t c. 1220)
que en la renomenada festa del pala u d' Aries, vers el n84, assistint-hi el rei Alfons I, va meravellar tots els assistents amb el so de la seva viola durant la dansa de les dames : tan bell
li sonava, que fins el seu cavall es deixondia i es posava en dansa. 2 L'única composició que
d'ell hem servat ,l'Ensenhamen, és dedicada al joglar catala de nom Cabrfl, vers el II7o, encara
joven¡;a i que no havia eixit de la seva terra. Guerau de Cabrera malparla del seu joglar, que
no sap tocar la viola ni menys ben cantar <<Mal saps viular 1 E pietz chantar>> des del comen¡;
fins a la fi de la can¡;ó. Guerau voldria que el seu joglar, sabés finir graciosament el seu
cant seguint les cadences dels músics bz:etons; aixo, pero, no ho coneix pas el joglar : <<No sabs
finir, Al mieu albir, A tempradura de Breton.>> Li tira en cara que el seu mestre no li va ensenyar ni el ben posar els dits ni el manejar l'arc : <<Mal t'ensegnet Cel que·t mostrar Los
detz a menar ni l'arson.>> El seu joglar Cabra ni sap bailar ni saltar a~ guisa deis joglars de
la Gasconya : <<Non saps balar Ni trasgitar A guisa de juglar GuascoTI,!¡'> Ni tan sois li pot
sentir cantar el sirventes polític o religiós, ni menys la balada tan caraeterística : <<Ni sirventese Ni balaresc Non t'auc dir e nuilla fazon.>> I el que és més de doldre encara, és que el
seu joglar ni tan solament té a ma ni en coneix el repertori dels estribots bonics, ni el de
retroenxes tan conegudes al seu país, ni els mateixos tensons amb música dialogada i tan amats
un dia pels comtes-reis de Catalunya-Aragó : <<Bons estribotz Non tiers pelz potz, Retroencha
ni contenson.>> Guerau de Cabrera prou voldria que el seu joglar conegués el$ versos i els sons
novells del trobador Rudel, el cantor de l'amor llunya i el de les tonades eny8radisses; Guerau,
que tan coneixia les poesies i els cants valents i sempre joves del gran Marc~bru i dels altres
trobadors contemporanis, prou es delitava que Cabra els repetís nit i dia dins el palau de
Cabrera. Era, pero, ben endebades exigir-li tanta cosa. Pel que insinua Guerau de Cabrera,
a Catalunya, vers el IIJO, tindria encara poc ambient la can¡;ó trobadoresca; el mecenatge
d'Alfons I just comen¡;ava a fer-se sentir, i per aixo Cabrera deia al seu joglar que si no cixia
del seu país, mai no reeixiria en l'art de la joglaria : <<Jes gran saber Non potz aver, Si fors
non icis de ta rejon.>>
Cabrera, tot mal parlant del seu joglar, suposa que les can¡;ons de gesta eren ben ·á.ma~es
al nostre país aquells dies. Ell conta de passada que la Chanson des Saines, on es narraven
les gestes de l'heroi enemic de Carlemany, es cantava amb una melodía especial que el joglar
havia ja oblidat : <<Del Saine cuit C'ajas perdut Et oblidad los motz e ·l son.>> Tan bella en
seria la tal tonada, que malgrat que el joglar <<Ren non dizetz Ni non sabetz>> no hi havia
can):Ó més bella : <•Pero no i ha meillor chanson.>> Bo i fent mofa de la poca cultura que el

m

l.
MASSÓ, l. C., p. 120 SS.
2. La narració de Gervasi de Tilbury als Otia
imperialia, en parlar del merave!lós cavall de Cabrera
diu, entre altres coses: «<n palatio nostro ... , in praesentia piae memoriae Ildephonsi regis ilustri quondam
Aragonensis et socrus vestrae (quae singulari laude prae-

cellebat), inter dominos sui confinii necnon in corispectu multorum procerum , miles saepe dictus violam
trahebat : dominae chorum ducebant, et ad tactum
chordarum equus in comparabilibus circumflexionibus
saltaba t. .. » N1cOLAU n'OLWER, A nuari Heraldic, Barcelona, 1917, 104 S. CHABANEAU, Biographies, 305.
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seu joglar en posseia, Cabrera cita a continuació un bell rengle de can¡;ons de gesta, d'histories
i de llegendes, prova clara del vastíssim repertori trobadoresc que ell coneixia. Guerau de Cabrera voldria que el seu joglar conegués a fons tota la lírica proven¡;al, i adhuc la chanfon de
geste i el roman arribats del nord de Fran¡;a. El fet que Cabrera citi tantes can¡;ons bé vol
dir que ell se les ben sabria o almenys les hauria oit cantar al seu reialme. En finir la s~v_a
interessantíssima poesia, el trobador sembla insinuar que els joglars - malgrat tantes prohtbtcions deis Concilis - cantaven adhuc dins el temple, i per aixo una vegada més es gira contra
el susdit Cabra, perque <<Non saps upar, Mot guariar En glieiza ni dedinz maizon».l
GurLLEM DE CABESTANY (n6o-1220?). - De les nou poesies seves servades, el Can¡;oner
R en copia cinc amb els pautats musicals tirats, pero sense cap nota escrita. En una d'elles
- que alguns prenen com d'atribució dubtosa - fa una petita aHusió a la música. Ens referim a la <<Al plus leu qu'ieu sai far chansos>>. Ací remarca, que si hom desitja que una can<;Ó
sigui cantada sovint, ha de fer que ella sigui tota ben facil de cantar : <<Mas per tal mi platz
assaiar Cum leu chansoneta fezes, Quar so chant'om mais qu'es menys car, Per qu'eu vau
planan mon chantar D'escurs digz qu'om leu l'aprezes>>. 2 Malgrat que ell confessi que la neteja
de mots obscurs per a fer-Ia més facil, és cosa clara que ell aHudeix també a la part del cant.
Giult.LEM DE BERGADÁ (II40?-1203?). És el trobador més extraordinari i original d'entre els trobadors catalans; fou a tothora enemic de molta gent, i empresonat un
dia per Alfons I d' Aragó. És curiós el fet que aquest trobador en escriure una poesía contra
el sogre (mot despectiu) i contra el bisbc d'Urgell, Arnau de Perexens, afirmi que la <<Chanson
ai comensada, Que sera loing cantada, En est son vieil antic Que jetz N'Ot de M onrada,
Anz que peira posada Fos al cloquer de Vic•>. Aixo vol dir que els no~tres trobadors tenien
una tradició musical donat que les melodies podicn així trametre's passant moltissims d'anys.
És el mateix Guillem de Bergada, que en escriure el sentidíssim plany pcr la mort del vcscomte Pon<; de Mataplana, el comen<;a amb so trist, segons usan<;a dels antics planctus llatins, i
per ¡;o escriu : <<Consirós cant e planc e plon, i tot plorant la mort del vescomte dcrlica un
record als seus joglars també ja traspassats <<E mon jogbr de Ripolés E mon Sabata eissamem.
Per la mostra de les <<represes>> de la seva <<Cantaray mentre m'estaU>> es veu dar que les tonades de Guillem de Bergada tindrien un aire popular molt escaient, com pot veurc's en <<Puis
van xantan, liridunau, Balan, notan gent e suau. Puys van xantan liridttnvar, Balan, notan
autet e clan>. 3 El seu sirventcs <<Cansoneta leu i plana>> amb la bella represa : A marques,
marques, marques, 4 sona avui encara com una tonada del folklore catala tradicional. D'aqucst
trobador es coneixen els noms de diferen ts joglars que tingué un dia i que ell es complau sovint
a reco~dar; són : Tristan)(~, Montaner, Ramon de Pau (o Pratz), Arnaudó, Ripollés, Cabrit, Peire
Mola 1 Sabata. 5
·
És cosa admesa per t¿{·s oel's especialistes, que la poesía trobadoresca, adés la francesa com la
proven¡;al i catalana, generalment fou escrita per a ésser ca,fl.tada. Si atenem a aquest Íet, ens
donarem compte del perque les poesies de Guillem de Bergada es presenten avui encara tan
robustes i valentes; les obres del nostre trobador feien tant de mal, precisament perque eren
cantades. El seu realisme encara avui glassa !'anima; sois llegint-les fan enrogir la cara més
despreocupada; que passaria si n'haguéssim conservat les tonades aspres i sovint aquelles
talment lascives, tantes com ell en sabria! Es ben de doldre que de les cinc poesies de Guillem
de Bergada servades amb els pautats musicals tirats al Can<;oner R de París, cap d'elles no
arribi amb la notació escrita.
MILA, II, 269 SS.
z. Vegeu A. LANGFORS, Les Chansons de Guilhem de Cabestanh, a Les Classiques fran(:ais du moyen
áge, n. 0 42 (Paris, 1924), 27.
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Pere de Montc;:ó és conegut només per la burla que d'ell en féu Peire A'Alvergne, en la
poesía que va escriure contra els trobadors vers l'any II73 : <<Chantara-i d'aquestz trobadors».
L'estrofa d'aquesta poesía que aHudeíx al nostre poeta-músic, diu així:

Encara és més preciosa per nosaltres !'Abril issi'e mays intrava que ja hem esmentat a
la pagina 319. Ramon Vidal descriu com passejant-se ell un dia per la pl~c;:a de Besalú, a
comenc;:aments del mes de maig, se li presenta un joglar que li dona grossa alegna. <.Senher, yeu
soy un hom aclis A joglaria de cantar, E say romans dir e cantar E novas mot~s e salutz E
autres comtes espandutz>), li feia el joglar; ell coneixia els <<vers e chansos>> de Gmraut de Borneill ¡ els d'Arnaut de Maroill <•E d'autres vers e d'autres lays Que ben deuri' en cort caben.
Una vegada ben refet i ben reposat delllarg viatge, el joglar li conta com ell arriba de la co~t
del Delfí d' Alvergnia. El joglar repeteix al nostre Ramon Vida! les paraules que ell hav1a
dites al Delfí un dia. Li conta com el seu pare <<Cantayre fo meravilhos E comtaires azautz e
ricx>>. Era el sen pare que li contava com el rei Enrie d' Anglaterra, el marques de Lombar~ia:
molts cavallers catalans, provenc;:als i gascons distingien altre temps els joglars. Es per a1xo
que el fill s'havia dedicat a la joglaria i havia corregut << ... terras e mars E vilas e castels assatz>).
Amb tant de córrer, ara el joglar ja no havia trobat la generositat deis cavallers antics, i per
aixo havia gosat preguntar al Delfí el perque del tal canvi.
.
.
.
Per a tenir una idea del que passava a Catalunya en la qüestió de la )Oglana, cal segmr
una mica la poesía esmentada de Ramon Vidal de Besalú. Ell fingeix i copia bel.lament els
mots del joglar protagonista que eixint de la cort del Delfí havia travessat l' Al;er~I}la,_ el ~uy,
Provenc;:a, Tolosa i Foix, fins arriba al castell de Mataplana; fou ací on troba l amb1en~ 1 la
gentilesa de les corts descrites pel seu pare. En respondre Ramon Vid~l al j~gla: que h. preguntava del perque del canvi tan gran envers els joglars i els trobadors, h descnu. 1 esple~d1desa
de la cort del rei Alfons i de h del seu fill; ell li parla de l'esplendidesa que els )Oglars 1 trobadors respiraven als palaus deis infants d'Aragó i a les cases dels Cardo~a, Pi~ós, Montead~,
Rocabertí i de tants altres deis cavallers de la terra catalana. Ramon V1dal h parla, tambe,
deis nobles d' Aragó i dels casals de les comtesses del Pallars, d'Urgell i de tan tes al tres; si el
joglar les hagués vistes de prop, veuria com la descripció que el seu pare li havia fet d'altres
reialmes, podría ben bé fer-se de les cases de la noblesa catalana. 1
HuG DE MATAPLANA (II8o?-rzr3) 1 ALTRES. - Fou propietari del castell de Mataplana, el
qual, junt amb Pere I, havia combatut a Las Navas, i el rzr3 a la_ batalla de ~uret, on mo~í
de ferides allí rebudes el novembre del m:1teix any. Pel seu proteglt, Ramon V1dal de Besalu,
sabem que el seu rastell era també lloc de joglaries, de festes i de cants bell~, on e_l noble Mataplana era considerat com a jutge entes i imparcial en qüestions d'amor l ga~ama. 2
.
De Guillem Ramon de Gironella (t 1239), sabem només que era trobador, ! que descendta
d'una família noble de Girona i anava amb el seu joglar Poncet (o Pouzet), 3 Bernat Vidal, el
frare (r240-I273), és un t pbador que anava amb J .. ume I : <•era hom savi>), segons la, cronica
de Bcrnat Desclot. Cerverí.1de Girona ajunta el seu nom amb un altre trobador catala desconegut, de nom Parasol o Palao1 {t abans del 1275), dcls quals escriu:

((Ab Peire de Monzó son set,
Pos lo coms de Tolosa ·1 det,
Chantan, un sonet avinen.
E cel fon cortés que·l raubet,
E mal o fes car no il tranquet
Aquel que om porta penden.>)
El mateix Peire d' Alvergne es burla de Guillem de Ribes <•Qu'és malvatz de fors e de dins E
ditz totz sos vers rattcamen>). 1 El Monge de Montando (n8o-rzoo) parla del trobador catala desconegut Tremoleda <<Que fai sonetz leugiers e plans E sos cantar es de nien>), i de Pere Laroca, un altre
del qua! diu <<Us cavaliers de Cardenés, Que chanta mout nesciamen; E quan di vers ni serventes,
Diriatz que febre l'a pres Aissi vai son cap secondém. 2 Encara que el record d'aquests poetes
catalans sigui precisament una burla pe! seu mal cantar, n'hí ha prou en coneixer llur existencia
per heure'n una idea clara deis trobadors, músics bons i dolents que passaren pe! país nostre.
RAMON VIDA<L DE BESALÚ 1 ALTRES. - Ramon Vida! de Besalú (II6o?-rzro?) no
ens ha llegat cap melodía. Ell havia aconseguit el regnat de Ramon Berenguer IV (t n6z),
tot el d'Alfons I de Barcelona í part del de Pere el Catolic (II96-rzr3), í conegué de prop
la producció deis príncipals trobadors del seu temps. Rá.mon Vida!, en,, el seu poema <<Unas
noves vos vuelh contar>), descríu una escena joglaresca de la cort de Cru?tella en temps d'AJfons VIII, casat amb Elionor, filla d'Enric JI d' Anglaterra, í germatl.a de Rícarrl Cor de
Lleó. El reí Alfons feía reunir molts cavallers, joglars de tota mena í ríes homes, ...~~
més distingits de totes les encontrades. El trobador descriu !'entrada de la reina Elionor,
tota engalanada de rica vestimenta i pedrería senyorial. Per ell sabem que, una vegada plena
la sala de gents vingudes de totes les bandes i present ja la família reial, davant l'expectació
creixent de tots comenc;:ava la festa amb !'entrada d'un joglar, el protagol}ista de la festa.
Amb aquesta entrada comenc;:ava la discussió sobre les coses d'amor i cavall. ria, punt central
de la festa cortesana. És ciar que en aquestes obres narratives el trobador suposa trobar-se
present a la festa, i pinta les escenes seguint la ímagínació i la ploma que se l'emporta. Malgrat
tot, aquestes escenes ens ajuden a fer-nos idea clara de com seria de bella la música en els actes
on tanta cabuda tenia la joglaria. En aquest sentit és preciosa per nosaltres la seva En aquel
temps c'om era jays. 3
En aquesta poesía conta Ramon Vidal una de tantes escenes joglaresques com passaven
aquells dies a les corts dels cavallers i magnats del nostre reialme. No oblidem que el nostrc
trobador sovint era un deis convidats i un rlels protagonistes a la cort del Castell del noble · :ijug
de Mataplana. Ell havia corregut totes les corts d'Espanya i les altres del Migdia de Franc;a.
En la poesía darrerament citada, Ramon Vida! descriu la sala entapissada del castell del nostrc
Hug de Mataplana acompanyat sempre de gents cortesanes. Eren dames i cavallers; uns menjaven, altres passejaven, altres jugaven als daus i als escacs. De sobte <<intret aquí un joglaretz,
Azautz e gens e be vestitz>), el qual es dirigía vers el noble Hug, <<A qui cantet manta chanso E
d'autres chauziments assatZ>), i li exposava el perque de la seva vinguda. Ramon Vida! parla
del judici assenyat del seu senyor i de la nit joiosa com els féu passar el joglar tot esperant la
resposta al judici d'amor que l'endema li donaría Hug de Mataplana.
I.
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El dols: Pone;: d'Ortafa, del qua! hem servat una melodía, el deixem també ~er més a:an~,
i citem sois els noms deis trobadors de poc nom, encara del segle XIII, Form1t de Perpm~·a,
Ramon Bistort de Rosselló, Guillem de Bcrgada i Ramon Berengucr V, comte de Provenc;:a.s
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Ramon de Castellnuu (rzzo-rzJo?), entre altres coses, diu, en el seu DoctrinaT, que li sabia greu
d'haver fet cobles amoroses i cimtics dolents en el seu j ovent:

que adres:ava al rei Savi. 1 Com a memoria de la visita a la cort dels comtes de Rodez escnv1a
també una canc;ó que adrec;ava al valén cante de Rodés, en la qua! lloava el <<gen cantan> del de
Canillac, i es dolía que els catalans no sabessin millor primfilar els mots ni afinar les rimes.
Una <Jltra vegada el nostre poeta es dol de la seva carrera, i per aixo escriu <<Trop m'enug de
cortz anar E de iuglaria E de porters sopleyar E de vilania sofrir e menan>, i afegeix <<E ay
a cantar Tal vetz que plorar deuria~>. En acabar el sirventés que dóna idea del que seria anar
de porta en porta pels palaus i castells de Catalunya aquells dies, canta : <<Si·l reys me dava
maniar Iamays no faria Sirventes de mal mesclar Enans m'auciria. Pulir e limar xantars Ab
que lauzaria ... ~>. 2 Cerverí dóna raó als concilis catalans que prohibi en els clergues d'anar en joglaria, quan, dirigint-se a un j oglar, en altre sirven tes escriu:

<<Qu'ieu o fauc per esmenda e per comparament
Dels crois cantars, c'ai fagz per mon abeliment.
Midons sancta Maria hon és virginitat
Et angils et archangils e martres coronatz
Que adz els et a mi perdon nostres peccatz.~> 1
~s també molt conegut aquel! altre trobador catala de nom Guillem de Cervera (II6SI245) descendent de la ülustre família dels Cervera. Ell fou un deis nobles que anaven en
companyia del rei Pere quan aquest viatjava enlla dels Pirineus, l'amic de Jaume I que el féu
administrador del patrimoni reía! en el senyoriu de Montpeller. Guillem de Cervera va assistir
a la conquesta de Mallorca del rzzg, i enviudat dues vegades, moría ínonjo a Poblet el 1245.
Com el citat Castellnou, ell també es dolía de poesies amoroses escrites quan era jove:

<<Juglar, prec-vos, ans que mortz vos aucia
Vos confessetz e laxetz juglaría;
Car pecatz far e mal pesars tot dia
Destruy borne e met-lo en mala via.
E part ayc;o faitz tan aunida via
Cant aprendetz e sufretz vilania.

<Nerses proverbials en loch de cels qu'ay faits
Legers e venarsals, qu'ay en cantar retraits.» 2
~s de doldre que amb tantes poesies amoroses d'aquests autors de la Catalunya medieval,
no puguem tenir-ne mica idea de com seria la música. A jutjar, pero, :tfe les tonades que hem
servat del nostre Berenguer de Palou i de Pone; d'Ortafa, les melodies ~e la lírica trobadoresca
de la terra catalana tindrien de fet el mateix taranna de les de Provenc;a.
CERVERÍ DE GmoNA (rzso?-rz8o?). - Aquest trobador assoleix una alc;ada in50Bpitada amb l'estudi recent de Massó Torrents. Ell va aconseguir anys llargs del regnat de Jaume d Conqucridor i estava al scrvei de l'infant Pcre. Cerverí visita la cort dels comtes
de Rodez (Hng IV i Er:ric II), i va coneixcr de prop els poetes de Provenc;a; Cerverí va acompanyar I'infant Pcre en el seu viatge a Castclla els anys rz68-6g. De 1 ~$ rzr obres que ha
pogut comptar-li Massó Torrents, per dissort no n'arriba cap amb melodía.• De tates m::;neres
les aJ.Iusions musicals qne ell empra són tantcs, que bé valdra la pena de "remarcar-ne les més
sortints. Espanta l'obra complexa d'aquest trobador. Com diu Pl citat historiador de la nostra
literatura, <<La seva forma va des de la moguda estampida i les danses, balades, viaderes, pastoreNes fins a la gravetat del metrc epic en el Libell i rn el Tcstamenb>. Amb Cerverí hom troba
tots els generes de !'epoca, des de <<les can¡;cns, els versos i els sirve11tesos a les llargues narracions en noves rimades~>. 3 El nom de la seva dama Sobrepretz, sovint pot identificar-se amb la
vescomtessa de Cardona, Sibília d'Empúries.
Cerverí mateix conta que de petit ja es delectava <(En justar chans gays~>, 4 i per ';~o, la
trassa i l'afició li crcixia en visitar les corts de Provenc;a i de Castella riques en música trobadoresca. ~s molt interessant que Cerverí hagués conegut personalment f:'l repertori de Cantigas
d'Alfons el Savi de Castella. Era el mes d'abril de l'any rz6g que sortia de Valencia, formant la
cort que l'infant Pf:'re duia en el scu viatgc a Toledo i del qua] hem parlat abans. En aquesta ocasió va podf:'r sentir cantar aquelles delici.oses Cantigas, i per aixo després escrivia la Canfd de:
Madona Santa Maria,
<<Rey Castelas, tota. res mor e fina
Mas non o fay la Domn'on vos chantatz~>,
l.
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Eu no·us die mal, frayre, mas car volria
Que laxassatz la falsa confrayria,
E lauzesatz, xantan, Santa Maria
Que-1 mon e nos deffen e guard e guia,
C'ab lo seu chan cantar s'encanta.ria
Cels qui sens leys leu nos dechantaria.~>3
En escriure la retronxa <<S'agués tan be temps ne razós~>, 4 suposa que aquells dies ja no
estava tan de moda l'escriure canc;ons, sinó que era temps en que hom es complavia a fer sirventesos i tens:ons i cants verinosos. Cerverí cantaría deliciosament la seva <<Francs reys humi!s e
cars be d'amorós semblan~>, concebuda encara amb metre epic frances, 5 ell que tan bé sabia emprar
els ritornellos o represes comen el seu Aniversari : <<Tal mal me fay sala~> ambla represa popular
Tal irai per sal, IYial volri' auzir, ans que De vos sal. 6 Cerverí imitava un dia el metre i el
so d'una poesía de Peire d'Alvergne: <<Mey vers seran Iones com cil que fazia Peyr' ab son gran
d'Alvernya, qui plazia, Car cascun an d'una cobla·s creixia.~>7 Cerverí seria un mestre consumat
en escriure també el cant Q.e les seves poesies; encara avui, en llegir algunes d~ les balades de
Cerverí, hom es dóna com1;te com en serien de belles i com hi seria adient el ritme de dansa;
valgui aquesta amb les rep¡~Ses \tan boniques:
<<Si voletz que·m laix d'amar,
<;o que far no·s poria,
Laxatz a ten gen parlar,
Bela douza dona mia.
E laxatz lo douc; esgar, si voletz,
E vostra gran cortesía 90 die;
1.
MAssó, ibíd., pp. 190 s . i 207.
Passen de quatre-centes les melodies que hem conservat del repertori de les cantigues. Malgrat el gros nombre, no
n'hem trobat cap que hagués pogut servir per model
a la cantiga del nostre Cerverí; és per aixo que no
hem pogut aplicar-hi bonament una tonada de les
cantigues del rei Savi.
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Una altra vegada Cerverí vol deixar el rei que ha esdevingut indiferent als seus cants,
i anira a servir l'infant Alfons; en tal ocasió escriu el Mig vers, que sona així:

Que·l vostre gen domneyar,
C'ab vostr' avinén paria,
Faitz la gent enamorar :
Dones cossi·us dezamaria.
E laxats vostra cuyndia, Bela dou(:a,
Si·m voletz de vos luynar, laxatz,
E laxatz la manentia.>>1

<<Meig vers faray leuger e pla, ses forc;a,
Can hom ses iay c'ab gran cutxa s'esforc;a
Seynor cercan c'am altr'ayre l'estorc;a,
Per qu'ieu menan e tenc ma dretxa vía
Al nobl'enfan N'Amfos, on pretz m'envia,
Lo rey laxan cuy may no·l lauzaria.>>1

En els planys, en canvi, la melodia de Cerverí seria punyent i fiblaria ]';'mima; cal només
llegir el seu plan y a la mort del rei J aume, o aquell altre per la mort del seu protector Ramon
Folc de Cardona (r233-I276). Un fragment d'aquest darrer, per exemple, canta així : <<Vers
ne xancós, placenz motz, ses ne leys, Cortz ne iuglar, re no say que·ug fac;ats Car mort és
cel per quel plus valiatz>>. 2 Una vegada Cerverí en <<Lo vers verdadier. Can era paucs avia compaynos>> es queixa de la seva dissort; de petit tenia amics que en ésser homes han esdevingut rics;
de no haver estat la seva carrera de poeta. ell també seria avui ric com ells, i per c;o així escriu:

Escau també encara recordar el Sirventes que en retornar d'Aragó escrivia Cerverí un dia:
«lra·m luyna joy e chan
Pus foy partitz d'Arago,
Per pretz c'an mes en enchan
Li ric croy vis de Drago
Car eu auzi un gran so
L'autrer pres Sinqu'e Monso
E vi venir gens ploran
Ab un cors mort car plor an
Cil que van ab mort felo

<<En loe de blat e de vi, vist razós
E per dines, paraulas mete consonans,
E per bacós, leus sonets agradans,
E per berbitz vers e per beus canc;ós
On cal c'ora auran alcu plaser
,
C'om ges totz temps no pot mal segl'ave[.))3 :;·

,

En el Sirventes-danya d'En Cerveri, trobem el següent:

S'auzon-lo be dir xantan
O rima o pla ses so
Fuion e prezon-se tan
Que no·ls platz neys com lor so.>>2

J

<<Tant ay el cor d'alegranc;a
Que xantan diray un sirventes-danc;a dan(:an
Perc;o a nom sirventés e danc;a
Car d'amor és e de gran guerra mesclanc;a
Car ogan er mans brans e manta lanc;a mon talan
Gentils dona ab cors cortes
Ab vos me vaylla merces
Car per la vostr'amistanc;a Muyr aman
Mas pus vos ve d'agradanc;a Joy n' ay gran.>> 4
És bonica encara aquella altra que ell titula Espingadura d'En Cerverí:

Cerverí, que en La jaula del rossinyol, <<L'autre j orn, cavalcan, Ana va mots cercan, Car
mester los avía A un vers que fasia>>,3 confessa que ell mateix n'havia inventat el <<SO>>, un
altre dia, en Lv vers del saig e del foglar <<Si cel que ditz entre saig e iutglan>4 enaltia el papcr
del joglar, <<Car iuglar dan alegre cortezia E saigs tot l'an tristor, ir'e feunia>>, tot dient que
ell no era pas joglar <<Eu no razó per mi meteus iuglar, Ne suy iuglar ne·n fau captenimem,
ambla represa final <<Si motz lac;an trobars és iuglaria, E u e·l rey chan ne·m juglar d'una gisa>>;
On, pero, Cerverí en.§. descriu més al viu de com inventava el! les melodies i n'apuntava
encara el so tot fcnt camí, . lés en aquella tan bella que ell va t:tular Recepta de xarob. Cal
prendre bona nota del fragrñei'!.t següent:

<<A la pluge, al ven iran <;els qui muyllers an
Cels qui muyllers an, l'amie iran espingan
Ala E cil que no spingaran ala les domnas seran
A lor dan els escarniran Els escarniran
L'enfans vey ab joy e ab xan ala
Al iardí e-l prat verleian ala
E las flors, e·ls auzels chantan
E·ls auzels chantan.>>5
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<<De Pala a Torosela
Anava un jorn cavalcan
D'una dan(:eta novela
Que volia far pessant.
E can lo sonet notava,
Trobey dona bona e bella
Que pres un cantar plorava
E rompia sa guonela.
Eu, can la vi,
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Demandey-li
Son nom e que havia
E il dis mi:
En Cerverí,
Eu ai nom Cortezia>>. 1
Els fragments que hem addult de poesies inedites del Cerverí els hem transcrit del Canc;oner Gil de la BIBLIOTECA DE CATALUNYA. Resumint aquestes notes sobre Cerverí, resulta que
aquest trobador seria ben popular al nostre país pel fet d'haver-se servat cinc canc;oners amb
obres seves, i altres tres que se n'han perdut. En cap dels cinc canc;oners hem servat mostra
de les seves melodies; potser els tres desapareguts haurien servat alguna tonada. Ja és ben
significatiu que el canc;oner provenc;al R (vegeu més avall, pagina 379) hagi servat divuit poesies de Cerverí amb els pautats musicals ja tirats, als quals no es va arribar a escriure la notació.
La forma literaria-musical preferida per Cerverí fou la del vers (unes quaranta-dues composicions així), la canró (unes tretze) i el sirventés (set). D' estampides en va escriure almenys
quatre, descorts, dos; planys, dos; rdronxes, albes, ballades i danses una; pastorel"les, quatrc;
dues que titula mig-sitventes, un sopni, etc., etc.
Quant a la música, pel que ell conta en les seves poesies ja apuntades, veiem com
Cerverí des de petit es dedicava a compasar <<chans gays>>. Les tonades que Cerverí emprava
serien ben personals i generalment no cantaría tonades apreses d'altres trobadors o bé de canc;ons populars. La mena de poesies que escrivia- adés per llur construcció estrüfica, perla combinació de versos i rimes, adés pels seus refranys interpolats i escriptura Ir]ersonal - poc es prestaven gaire a ésser cantades amb tonades preexistents. El fet de la <;.;'anró de Madona Santa
Maria, escrita coma record de les cantigues de Santa Maria que havia ellf sentit en el seu viatge
a Castella, formant part de la cort de l'infant Pere, és prou interessant. La forma CanJj,ga
duia una música sovint ben popular i agafedissa a l'orella d'un home com Cerverí que l'a~y
1269 estava ja tan bregat a escriure poesies i a cantar-les; malgrat tot, en la canc;ó esmentada,
Cerverí, bo i emprant idees ai repertori de les cantigues, s'allunya del tot de la forma i de la
construcció literaria de les Cantigues del rei Alfons el Savi; aixo vol dir, clanes, que encara se
n'allunyaria molt més en la mena de melodía quE' hi aplicaría. Quan Cenfe rí volia imitar el
metre i el so d'una canc;ó d'altre trobador, ja es donava pressa a remarcar-.fto, com passava en
la canc;ó que feia imitant aquella altra de Peire d' Alvergne, que cada any la feia créixer d'una
estrofa.
Per nosaltres és preciós el detall que conta Cerverí en la Recepta de xarop. El trobador
anava muntat a cavall, viatjant de Pala a Torosela, i tot cavalcant com anava, escnv1a una
<<danreta novela>>; <<E can lo sonet notava ... >>. Tenim, dones, que Cerverí tan facil li seria escriure
tonades, que per a ell era cosa facil el trobar-les i adhuc anotar-les -anant muntat a cavall. En
Lo vers verdadier, com ja hem vist, Cerverí es queixa de la seva dissort : volgué ell seguir la
carrera de trobador i just pot menjar; al revés d'alguns dels seus amics d'infantesa. En comptes de viure voltat de bon pa, de vi i de diners, sempre li toca treballar per cercar <<razós>>,
<<paraulas consonants>> i <<leus sonets agradans>>. Aquesta darrera frase aclareix bé com Cerverí
vivía sempre preocupat buscant tonades plaents per als senyors als quals servia. El que de
moment no sabem tampoc com sonarien, són les represes que tan sovint apareixen interpolades
dins les seves poesies, com, per exemple : Tal irai per sal, del seu Aniversari, o bé si voletz
Bela doura cl'una balada, o bé els danran, M u y aman, ] oy n' ay gran del sirventes-clansa. De
meloclies que cantin represes així, no en coneixem cap clins el repertori provenc;al. És per aixo
l.
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que no sabem tampoc quin aire tindrien les represes que trobem a algunes poesies de Guillem
de Bergada esmentades més amunt. Les tals represes provenien potser ele canc;ons populars;
encara que així fos, no sabem si en emprar-les els nostres trobadors ho farien o no amb la mateixa tonada del poble.
Cerverí sembla indicar que algunes vegades cantaría les seves poesies amb una mena ele
tonada que s'acostava més als recitats populars i litúrgics que a les melodies polides. Al folklore musical catala i castella en servem mostres boniques d'aquest genere de tonades. Així,
en el Mig vers que hem esmentat, per exemple, diu : <<Meig vers faray leuger e pla, ses forra>>.
En el sirventes «lra.m luyna joy.e chan», escrit per bescantar el crim terrible de l'infant Pere,
fill ele Jaume I, que féu tirar al riu Cinca el seu germanastre Ferran Sanchez, fa una aHusió
encara més clara a aquesta mena de tonades quan escriu a !'estrofa tercera : <<S'auzon-lo be
clir xantan, O rima o pla, ses so, Fuion e prezon-se tan Que no·ls platz neys com lor sO>>.
Aquesta expressió una mica fosca de Cerverí sembla voler significar, que ell, en veure la trista
escena d'uns bornes que portaven a pes ele brac;os un cos mort, prou els demanava el nom del
negat al riu . El tal nom no volien pas aclarir-li; pero ells, tot fugint, cantaven, i en el cant
trist que ells feien, mig recitat mig cantat, anaven repetint, una mica velat, el nom del mort,
i no els plavia de clir-lo, si no era cantussejant-lo amb aquesta mena de tonada talment trista i
profundament tragica. Quan corríem per les encontrades ele pages en recerca ele canc;ons populars, havíem trobat canc;ons romancesques - algunes amb el text molt estrafct i mig castella amb tonades mig salmOdiques, cantades damunt una mateixa nota com ele recitat litúrgic; aqueixes tonacles s'eixamplaven en venir el final dels versos fent unes cadences com de salmodia.
I el curiós era que les tals tonades s'empraven generalment per cantar temes de tragedia romancesca. Aquestes tonades, poclrien potser aclarir-nos el pensament de Cerverí en el sirven tes que
comentem?
És en aquest sirventes que Cerverí compara Ferran Sanchez, vescomte del Cardó (Castro),
amb l'heroi Rotlan de la canc;ó epica medieval quan escriu a l'estrofa setena:
<<Platz me ·1 vezcomte del Cardo
Car bel solatz e car
D'on traba hom ab luy tot l'an
E car dec;a·l temps Rotlan
S'ay meylor vezcoms no fo.>>
Si el trobador era digne de planyer pel fet que mort el rei Jaume el Conqueridor
Cerverí es donava compte~Cte com el seu ofici anava decaient, l'ofici de joglar era encara més de
compadir. La joglaria era · ~oviht l'esca de molts pecats i per c;o Cerverí aconsellava al joglar
que cleixés la vida tan mondana <<ans que mort vos aucia>>, ~ lloés. bé <<xantan, Santa Maria>>. Es
molt de remarcar que no essent Cerverí cap frare com Ramon Lull o Francesc Eximenis, tingni
com aquests una idea tan llastimosa del joglar, adhuc d'aquell que es dedicava a ben cantar
i fer música per les cases senyorials ele Catalunya.
Desp~és de Cerverí de Girona recordem sols de passada <;l nom del capella de Bolquera,
trobador dels anys 1270-1310 (?), que surt al Can.,;oneret del manuscrit 129 de l{ipoll, i que
anys més tard cita encara l'Eiximenis. D'ell sabem que era xantre (cantor) i arxiprest. El poble
de Bolquera E'S trobava al comtat antic de Cerdanya, departament de Prades, prop de Montlluís.l
RAMON LuLL (1232-1315). - És un altre clels poetes ülustres ele la Catalunya medieval
que ens toca parlar pel fet de la música. No sabem pas que ell fos músic; certament, pero, estil.
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mava profundament l'art del cant; moltes de les seves poesies, es prestarien encara avui a ésser
cantades. És per aixo que ell, adhuc no escrivint tonada novella per als seus cants, sovint anotava amb quina tonada volia ell que es cantés una poesía determinada. Així, en el seu Cant
de Ramon <<Son creat e esser m'és dato>, escrit vers el rzgg, quan ja passava deis seixanta anys,
tot trist i apesarat <<són hom vell, paubre, menyspreat ... poc conegut e amat ... on que vage
cuit gran bé far, e a la fi res no hi puc far ... no són digne de far honor a Déu, tan fort són
pecadorl~> 1 per fer punyir el seu desconhort, no troba altra melodía més adient que una tonada
salmodica : <<Comen<;a lo cant de Ramon, de Mallorques, lo qual se canta per manera de sal-

de societat>> ¡ passa estones bclles amb aquelles can<;ons de societat, fossin le~ can<;ons de filosa
0 les danses elites rondells i la rotruenge derivada d'aquests, amb els típtcs refranys en els
quals s'ajuntaven tots, formant-ne un cor bonic. Els nostres con:tes-reis i ?rí~ceps, conegueren
bé aquelles pastozmlles amb llur literatura d'aventures amoroses vmgudes pnnctpalment del Nord
de Fran<;a que sabien alternar-les amb el <<Jocs-partits~>. La nostra noble gent dels segJes XII-XIII
passaren també belles estones amb la can<;ó de dansa o ball rodó, coneguda amb el nom de
,.
rondell, amb el de virolai i també balada.
Tot el que acahem d'apuntar demostra ja prou com aquella Catalunya qu~ suara vetem
rica en cultura musical religiosa els segles IX-XIII, per for<;a havia d'ésser també nca en cultura
musical profana els segles XII-XIII. Abans, pero, de demostrar aquest~ segon~ part, cal recordar
de passada que la música cortesana i els cants lírics del camp profa antenors al segle XII escassegen molt arreu d'Ettropa. És per <;o que també són rars a casa n~stra. Hem de temr
present, que la lírica musical llatina no religiosa, anterior a la segona meltat d~l se,gle XI que
s'ha servat fins avui a Europa, és també molt escassa i rarament pot trans~nure s com cal.
Encara cal no ohlidar que la monodia religiosa no litúrgica de la segona .. meltat del se~le ~~
i primera meitat del següent és ja més abundosa i soYint, quant a la melod1~, po~ transcrmre ~
amb for<;a justesa.l Per a trobar cants profans i música cortesana q~e Cl~ntíflcament pugm
transcriure's bé - deixem de banda alguns casos isolats -, hem de bmxar Ja al scgle XII ben
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modia~>.2

A Catalunya, les tonades deis himnes litúrgics eren sovint emprades adhuc per als textos
en vulgar; en coneixem mostres fins al segle xvr. Es per aixo que Ramon Lull, en el seu <<A
honor del major senyon>, posa la següent rúbrica : <<Deus, ab vostra virtut, comen<;a Ramon
aquestes Hores de ma Dona Sancta Maria; e canten-se als sons dels Imnes.~> El cantar aquestes
set hores marianes a imitació de les set hores canoniques amb tonada deis himnes - una tonada per a cada hora -, seria una delícia encara en els nostres temps~ cal només recordar la
fi del llibre : <<Las set horas son finides E per Ramon proferides, A la dou<;a dona d'amor;
Pregon per el li peccadon>, que ben bé es presta a ésser cantat amb qualsevol de les tonadcs
litúrgiques deis himnes de les Rores de l'Ofici concebuts en igual metre. Per excepció Ramon
Lull assenyala una tonada treta, no del repertori litúrgic, sinó emprada al repertori trobadoresc,
en escriure el seu Desconhort vers l'any 1295 : <<Aquest és lo Desconhort que mestre Ramon
Llull feu en sa vellesa, com viu que lo Papa ne los altres senyors del món, no volguercn metrc
orde en convertir los infeels, segons que ell los requerí moltes e diversifS vegades~>; és el cant
<<Deus, ab vostra vertut comen<; est desconhort>>, que en el manuscrit de R;Üma, Vaticana, Ottob.
lat. 845 al final de l'obra anota : <<Aquest Desconhort fo fet en la Cort cft Roma e canta·s en lo
so de Berarl>>. 3 Segons Massó Torrents, no hi ha dubte <<que aquest so és el de la can<;Ó de g~Ja
francesa de Berart Mondidier avui perduda; opinió que Cerverí refor<;a amb la menció de Berart
de Montleyder (vers 627 del Maldit Bendit de l'edició Llabrés)~>. 4 Pel que es veu, la tonada
de les can<;ons antigues de gesta serien ben amades i encara sabudes a finals del segle XIII i
al primer quart del XIV a Catalunya, com hem vist també més amunt en parlar de Montaner.
I per remarcar bé el cas de Ramon Lull, recordem encara que el trob~dor em.morat del
Crist i el patriarca de la nostra literatura es dalia tant que el poble prengli'és part en el cant
de les seves poesies, que ultra el triar tonades epiques i litúrgiques aquclls dies tan conegudes,
en el <<Plant de nostra Dona Sancta Maria , <<Vivía ab gran gauig la Verge Maria~>, tot punyent
i dolorós, l'acabava així:
<<Finit és aquest plant qui és tan dolorós
De la Vcrge regina mayre deis peccadors,
Lo qual vol que xanton los grans e los menors
La dou<;a donzella que és dona d'amors.~> 5
Aixo demostra prou el perque Ramon Lull per fer cantar les seves poesies cerca va scmpre
tonades ben conegudes i practicades j a de temps pel seu poble.
La noblesa catalana deis segles X-XIII conegué de bona hora i potser canta personalment
aquelles can<;ons epiques tan característiques; la nostra noblesa estima a tothora la <<li~eratura
1.
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avan<;at.
.
, .
.
A Catalunya, con deiem més amunt, no hem servat gaire cosa dels teoncs mus1eals dels
segles XII-XIII. El manuscrit M. 883 de la Biblioteca de· Cata~unya de~ qual _hem parlat a les
pagines z65 i ss., és l'únic que servem dels temps vells; ell conte la teo~ta mustcal sobre la monodia i polifonía religiosa deis segles XII-XIII. Sigui com sigui,_n_o és posstbl~ que una terr~ pl~n~
de monestirs i catedrals no hagués tingut tractadistes de la mus1ca. Per mtca que hom s endmst
dins la historia de la cultura catalana dels segles X-XIII, en tractar de llibres Í codexs perduts,
hom s'escruxeix de veure si n'hem perdut de coses preciases; en la música, pero, la impressió
trista és encara més forta. El monjo Pere Ferrer de Sant Cugat, que hem vist ~és an:unt ,
de segur que havia escrit alguns tractats de teoría musical qu~ tam~oc no han arnbat fu~s a
nosaltres. Hom havia suposat que Ramon Lull (IZ35-I3I5) hav1a escnt un tractat que es titu ·
lava Ars Canendi; 2 hom havia afirmat encara que l'Arnau de Vilanova (t vers I3IZ), tan conegut a Fran<;a i Italia en el segle xm, tenia compost. tamb_é un llibre. de cant, cosa que ,s~m
bla mancada de tot fonament.a Si Ramon Lull hagues escnt tanmate1x un tractat de mus1ca,
hauria pogut dir-nos coses belles. No sabem si l'aíirmar que Ramon Lull va escriure u~ A~s
canendi podía venir d'una· p1ala intel·ligencia del que va dir Soriano Fuertes en la se va JI_zstona
de la Música Española, 1, :q4 ss., del r855. Soriano Fuertes, en vo~er exposar la teon~ musical de Ramon Lull, es va limitar a copiar i extractar els comentans que, hom va, escn~re a
I"Ars generalis ultima del Doctor Uluminat.4 En aquesta o~ra üobem nomes un capltol titulat
<<De Musica~>. Ramon Lull hi parla de la música especulativa; l'únic que ens interessa de moment
és la definició que ell dóna : <<Musica est ars inventa ad ordinandum multas voces concordant~s
m uno cantu sicut multa principia ad unum finem : et ista diffinitio signatur per concordantJe
et principii diffinitionem~>. Fins al present no es coneix pas cap tractat de Ramon Lull amb
r. F. LUDWIG, al Handbuch der Musikgeschichle
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el títol apuntat. Ell parla sovint de la música en els seus llibres, pero no Sa:bem que hagués
arribat a escriure cap !libre especial dedicat a l'art del cant.
Si féssim una recerca detallada en els seus escrits, encara sortirien detalls molt interessants; per no cansar, ens limitem a copiar els següents:
<<Musica es art per la qual avem doctrina en cantar e tocar esturments dretament, e tot
e espau, alsant e baxant e egualant los punts e les veus, en tal manera que sien concordats
veus e sons. On aquesta art es, fill, atrobada per so que cantant e ab estnrments, hom sia
loador de Deu : e aquesta art tenen los clergues qui canten en lesgleya per loar Deu; e contra
los comensaments desta art son los juglars qui canten e sonen esturments denant los princeps,
per la vanitat mundana>>l.
<<Lo music consira les vous clispostes a esser altes e baxes e mitjanes, Jongues e breus,
grosses e primes. proporcionades als accents de les vocals e de les consonants, per t;o que pusca
ornar les vous e les melodies deis esturments qui son plaents a oir e alegrar los coratges deis
homcns; e per at;ó ordena art e manera com traga les vous qui e~tan en disposició de placnt
so e vou com venga en actu labit musical. Els comen..;aments primers e naturals estan en les
formes que dites havem en los procés deis arbres, deis estincts dels quals lo musich a estinct
natural d:l qual trau labit musical, axí com lo ferrer qui trau lo clauell de la massa del fern.',
de potenoa en actu, per t;o que us de la fi per raó de la qua! es ferrer; e per at;ó son les rayls
els troncs e les altres parts dels arbres coment;aments primers e naturals don devallen los comen~aments artificials de la art de musica>>2.
Pel primer passatge es veu com Ramon Lull coneixia bé la música eclesiastica i profana
del segle XIII. Lull suposa que el cant acompanyat dels instruments eJ:V. propi per Uoar Déu·
pero després de parlar en general, en detallar més el fet musical, posa ;com a art contrapasa~
el c~nt dels cl~rgues i el cant dels jogl.ars; els primers <<qui canten enj lesgleia per loar DéU»,
els ¡oglars <<qm canten e sonen esturments denant los princeps per la vanitat mundana>>. .:Gal
retenir aquestes petites nocions d'estetica musical de l'Edat mitjana que traspuen en aquest fragments de Ramon Lull i comparar-les amb les belles dites del Johannes Grocheo que hem esmcntat suara. Pel segon fragment, sembla tanmateix que Lull va coneixer bé el fet de !'harmonía en el s:ntit de veus que canten simultaneament; ell va coneixer certameq.t la polifonía. És
ben natural Sl recordem les seves estades a Frant;a i principalment a Montpellei:, lloc classic de la
música a veus.
"
Ramon Lull, en el seu Libre de la Contemplació en Déu, <<escrit a Mallorca et transladat
d'arabic en romant; vulgar devers l'any m.cc.lxxij>> (Edició coment;ada per M. Obrador i seguida
per la Comissió Editora Lulliana, m, 1910), posa diferents passatges adients a la música cortesana que val la pena d'extractar també ací : En el Libre Ter!(, cap. m, apunta : <<Lo príncep,
Se~yer, com ha molt menjat e begut e es levada sa taula, sempre veg que venen estruments
e ¡uglars e lagoters qui parlen de vanitats, e dien cansons qui no parlen sino de luxuria e de
vana gloria.
...
<< ... Los prínceps veg que s cuiden que veritat estia en la boca dels juglars e deis homens
lagoters e deis homens mundans vanagloriases.>>
En el cap. n8 que titula <<Com hom se pren guarda de so que jan los fuglars>>, Ramon
Lu~~ blasma deis joglars i t~·obadors per les malvestats que ells duen a la societat. Vagin els
seguents fragments : <<La art, Senyer, de juglaría comensa en vos a loar e en vos beneyr : e
per ~sso foren atrobats estruments e voltes (= danses) e lays e sons novells, ab que hom se
alegras en vos. - 2. Mas segons que nosaltres veem ara, Senyer, en nostre temps tota la art
~· Doctrina Pueril, cap. 74 <<De Geometría, Aritmehca, Musica, Astronomía•>. edic. M. OBRADOR, p. IJ3·
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EL FONS MUSICAL DELS TROBADORS

377

de juglaria ses mudada; car los homens qui s'entremeten de sonar estruments e de bailar e de
trobar, no canten ni no sonen los estruments, ni no fan verses ni cansons sino de luxuria e de
vanitats d aquest mon. - 3. Aquells, Senyer, qui sonen los estruments e qui canten de putería
e qui loen cantant aquelles coses qui no son dignes de esser loades, aquells son malayts, per
so con muden la art de juglaría de la manera per que la art s'atroba en lo comensament. E
aquells, Senyer, son banahuirats qui en los estruments e en les voltes e ls lays s'alegren es deporten en la vostra laor e en la vostra amor e en la vostra bonea; car aquells mantenen la
art segons so per que fo comensada.
>>4 .... Nos veem, Senyer, amar e honrar los juglars e ls trobadors, per so com canten e
bailen e troben verses e cansons e danses e balades. On, per la bellea deis balls e deis mots
e de les novelles raons que atroben e deis bons sons, veg que son escoltats e demanats e apellats e volguts e amats. - 5. Si los homens, Senyer, se preníen guarda del mal que s segueix
per los juglars e per los trobadors, ni com lurs cantars e lurs estruments contenen vils obres
e de poc profit, ja no seríen· los juglars ni ls trobadors tam be acullits ni tam be emparats com
son. - 6. Per los estruments que ls juglars sonen, e per les novelles raons que atroben e que
canten, e per los novells balls que fan e perles paraules que díen, es ublidada Senyer, la vostra
bonea e la gloria gran e la gran pena qui es en 1 altre seggle. E per so que ls juglars, fan, Senyer, son remembrades totes les obres de peccats e son amades totes les maneres per que hom
es desobedient a son senyor e son salvador.
>>22 .... Nos veem, Senyer, que los juglars bailen e canten e sonen estruments davant los
homens, per tal que ells moven a alegre e a plaer de lur cantar e de lur bailar e deis estruments que sonen : e puxes com los an alegrats, veem que los juglars demanen e queren a les
gents ... - 23. Si los juglars, Senyer, per art e per subtilea que an, saben concordar la nota
e 1 ball e les voltes e ls Iays que fan en los estruments, ab la nota que imagenen en lo cor,
¿com pot esser aquesta meravella, Senyer, que ells no saben obrir lur cor a loar vos e a coneixer que ells no deuen loar nulla cosa don mal esdevenga? ... - 24. Molt hom neci, Senyer,
dona als juglars dons mellors que a ells no tanyen a donar ni als juglars a reebre; e puxes com
los juglars an reebuts los dons, aquells homens qui pus los en tenen per pecs ne per necis son
los juglars meteys qui ls dons han reebuts.
>>25. . .. Los juglars mentidcrs e malparlers veem, Senyer, qui van vestits de vestidures
reyals, e menuguen davant los prínceps de les nobles viandes que ls prínceps menuguen : mas los
mesquins de pobres qui per amor de vos demanen, los quals desijen que poguessen aver de les
viandes que romanen als juglars, aquells, Senyer, veem estar fora del palau, vestits de vils draps
romputs, e son morts de í m e no es qui ls obra la porta ne qui bella cara Js fassa ni bon respost.
- 26. Als juglars, Senyer,'ytem que son donats cavalls e palafrens e enaps (=vasos) d'argent
e nobles vestiments e diners'' ct'éÍur e d argent e d altres rics dons :mas als mesquins de pobres
qui tot dia us van nomenant e reclamant, a aquells veem'ftSenyer, que son donats viiS dons ... >>
En el cap. 125 <<Com hom ou veus e paraules>> escriu : '<<4 .... Con les orelles corporals oen
estruments concordants, feens sons e balls e voltes e lays, adoncs, Senyer, les orelles del cor
oen plaer e bon saber e donen alegre e pagament a la anima. - 5. On, en axí com per los
sons que hom ou en los estruments, son alegrats los senys espirituals de la anima ... >>
Com es veu, dones, Ramon Lull retreu principalment el costum deis rcis del seu temps,
els quals en finir els apats volien sempre sentir música instrumental i també la cant;ó trobadoresca acompanyada d'instruments. El fet deis instruments de música, les danses, els lais i els
sons novells eren cosa ben digna quan hom se servia d'ells per a lloar el Senyor i per a fomentar !'alegria cristiana; en canvi, el sonar instruments, bailar, trabar, fer versos i cant;ons només
per a divertir els homes, prescindint de la moral, llavors l'art de joglaria era totalment blasmable.
Pel que hem apuntat, Ramon Lull no es deté pas a especificar les formes musicals de la cant;ó
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cortesa1;1a usada a la <;::atalunya m edieval; ell p arla solament dels lays, de les can'<ons, danses
i ballades cantades i alhora sonades amb instruments, i de les belles sonades instrumenta:ls. Ja
fa estrany que no baixi a més detalls sobre el cant dels motets, dels rondells i d els virolais,
tan practicats al seu temps.
En el seu Libre de Blanquerna escrit a Montpeller devers l'any m.cc.lxxxiiij. (Edició de
Mn. Salvador Galmés i En Miquel Ferra (Mallorca, 1914) Obres de Ramon ütll vol. IX, trobem
els següents passatges que cal subratllar per tal com pinten una mica l'ambient musical de la
nostra terra d'aquells dies.
p. 14. A Blanquerna fon donat un estuniant per guarda e per mestre ... ; e aprés la misa lo porta!'a a lescola de musica per tal que sabés ben servir a la missa cantada.>>
p. 74 s. <<Dementra que Nastasia estava a la finestra, una donzella ab molt gran gent venia
pregar Deus a 1 esgleya, e devia esser lenderná nuvia. Molt fo bella e molt noblement vestida, e cavalcava en un bell palafré. Molts honrats homens la seguien a peu, e moltes honrades dones; bornailors
juglars qui cantaven e sonaven estruments e homens qtti b:Jllaven, faien honor a aquella dow:ella>>.
p . 84. Cap. 21 : En qua! manera Natana fo sacristana. <<Natana apr{:s molt be de letra e aprés lo
can! e 1 ufici en breu de temps>>
p. 152. Cap. 48. : De valor. <<De mentre que ell [BlanquernaJ anava en axí perla forest, atroba
un camí per lo qual venc un juglar a peu molt pobrenH:J.l t vestit; son semblani e sa manera significá
pcbretat e tristicia de coratge. Blanquerna dernauá al juglar per qual raó sig11ificaya son visatge
marriment ni tristicia. Sényer! dix lo juglar : Jo som vengut de una cort on es estat cav::>ller un nob!e
baró d estes encontrades. En aquella cort cuydav.:+ ntrobar valor qui m fos restaurament a mon pobre
vestiment e qni m guardon:is dels repriments que jo he fets longament. contra aquells qui son enemics
de valor, e per <;o car loava aquells quien est mon mantenen valor; e anc en aguella cort no fuy gua¡dor..at per valor ni per negú de sos amadors. Sol per a <;ó som entrat en pensapent com fa<;o nn novell
serventesc en lo qual diga mal de valor e de sos servidors.>>
1
p. rg6 i s. Cap. 58 : De acusació.<< Dementre que Blanquerna anava per lo camf ab 1 abat e}.&.ellerer, encontraren lo bisbe qui s anava deportant ... Aquell bisbe convidá 1 abat ab sos companyons ...
e menjaren ab lo bisbe ... Gran fon la mnltitut de les gents qui menjaveu tots jorns en lo palau.
Aprés la oració, com foren levats de la taula vengren fugla.rs ab diversos esturments, qui cantaven e b:tllaven dients paraules contraries al vers que havi<:"n dit a la taula. Sényer! dix Blanqne:na al bisbe :
Ací ha juglars qui s tenen per tenguts com vos facen vostre plaer, per <;o car ·~os havets donat a
menjar. Jo he menjat ab vos, e ei a vos plaia, volria es<;er vostre jugiar e volria ¡1ir alcunes paranles.
Blanquerna se levá en peus e représ molt fortament lo bisbe de les viandes snperflues e dels vestiments e les companyes que tenia e de los ornaments de la taula, e sobre tates coses représ lo t.isbe escoltava los juglars enemics de la honor de ] esu Christ ... >>.
p. 272. Cap. 76 : De persecució. <<Considerá lo canonge de pcrsecució en lo gran cárrec en lo
qual era posat per raó de son ofici per <;o que pogués usar de justicia. Rsdevencse un dia que ell passava davant una taverna on bavi:t ajustats gran re O. e tafurs e rle gulliarts e de arlots los q l!él.ls bevien
en la taverna e canta.ven e ba.llaven e sonm·en esll'uments . I.o canonge entrá en la tavuna e cotupd de
·
vi e ballá ab los tafurs, e dix estas cables de nostra Dona ... >>.
p. 285. [Cap. 78 : En qurr.l man~ra lo bisbe Blanquerna jo :~Postolic.] <<Esdevenc un jorn que
dcmentre menjava un Cardenal, en sa cort venc un juglar molt bé vestit e arreat, e fo home de pbents
paraules o bell de persona, qui cantava e sonava esturments molt b é. Aqu::ll juglar havia nom Juglar
de valor, e era lo juglar que Blanquerna atrobá en la forest com atrobá valor e 1 emperador, segons
que es recontat en lo capitol de valor. Com lo cardenal hac menjat, e lo juglar cantá can<;ons e cables
que 1 emperador havia fetes de nostra Dona Santa Maria e de valor, e sonií csturments en los quals
faia los bals e les notes que 1 emperador havia fetes a honor de nostra Dona. Molt fo plaent a oir e
a escoltar lo juglar e sos estnrments; e lo cardenal lo demaná de noves e de son estament.>>
Les dites de Ramon Lull ens recorden tot seguit les d 'aquell altre francisca conegut amb
el nom de Fra Eximenis (1340-1409) que comentarem en altra ocasió.

2. La música conservada deis trobadors catalans

deis

proven~als

379

relacionats amb Catalunya

LA MÚSICA DELS TROBADORS CATALANS. - N'hem conserva.t relativament poca, pero
és de tot preu per nosaltres. Per díssort de la música medieval catalana, els trobadors
catalans ens han llegat llurs poesies sense la notació musical. Els canc;oners catalans no
anoten mai una sola melodía, ni escriuen 11n sol pautat musical. ni tan sois deixen rnarge
ample per poder escriurc-hi; aixo vol dir que els copistes rle tals canc;oners ja ni tingueren
intent de copiar les tonades d'aquelles poesies que ells copiaven. Per atzar s'han conservat melodies de dos trobadors catalans al ms. fr. 22543 (anc. 2701, anc. La Valliere 14) de la B. N.
de París, que és el canc;oner provenc;al R copiat a comenc;aments del segle XIV. Aquest manuscrit guarda r6o composicions líriques amb les corresponents melodies copiad-es amb notació quadrada. Els pautats musicals trac;ats, als quals no s'arriba a escriure la tonada, són uns 6g6;
d'aquests, uns 32 pertanyen F poesies de trobadors catalans : Són cinc de Guillem de Cabestany : folis 15 d, 94 d, 94 d', 95 a, 95 a'; una del <<Rey Nanfos>>, f. 2I e'; cinc de Guillem de
Bergada : folis 22 d, 22 d', 23 a, 28 b', 28 e, tres de Berenguer de Pararols (Palou, Palazol),
folis 36 e', 36 d, 37 a' i divuit de Cerveri de Girona : folis 76 d', 77 a, 77 a', 77 b, 77 b', 77 e,
77 e', 77¡ e", 77 d, 77 d', 78 a, 78 a', 78 b, 78 b', 78 b", 78 e, 78 e' i 78 d.
M;algrat aquesta desgracia, el susdit canc;oner de París conserva encara vuit melodies de
Bercnguer de Palou (Palol) i una de Pone; d'Ortafa; els restants canc;oners, no duen mostn. de notació en cap poesía 1 de trobadors catalans. Gracies, dones, al canc;oner provenc;al de
Fran1c;a podem avui dir en que consistien les melodies dels nostres trobadors dels segles xn-xm.
Les vuit melodies de Berenguer de Palou foren publicades fa ja uns vint-i-set anys a l'Anuari
de l'Institut d'Estudis Catalans, I, 1908, p. 420 ss., per A. Jeanroy i el malaurat Pierre Aubry,
amb facsímil, transcripció del text i de la música. F. Gennrich va donar també la melodía
de Dona la genser qu'om veya i de Dona si tots temps vivía com a model d'estrofa i de fragment
del lai a la seva obra Grundriss einer Formenlehre, pp. r83 s. i 200, respectivament. Per tractarse, pero, d'una joia catalana i per corregir alguna inexactitud de l'Aubry, ens plau donar de bell
nou la transcripció de les vuit melodies. Quant al text donat críticament per Jeanroy, l. c., ens
limitem seguir el Canyoner R.
BERENGUER DE PALOU (rr5o-rr85). - Fou de Palol, en el Rosselló, prop d'Elna. Berenguer de Palou cantava per Arnau d'Avinyó, marit d'Ermessenda d'Avinyó, potser el senydr
del castell d'Avinyó, en el territori del comtat de Besalú. La biografía a.ntiga diu simplement:
<<Berengiers de Palazol si
de Cataloigna, de la terra del comte de Rossillon. Paubres cava.lliers fo, mas a.dregz et enseigdatZ\e bon d'armes; e trobet banas cansons; e canta va de n'Ermessén
d'Avinyon, moiller d'En Arnaut d'Avignon, que fon fils d~ Na Maria de Peiralada>>. La dona
Maria a la qual endrec;a la can'<Ó A b la fresca clardat potser sigui la Maria de Peralada, mare de
l'Arnau ~'Avinyó, segons testimonia la biografía vella del nostre trobador. Berenguer de
Palou és un dels primers trobadors catalans, com a bon rossellones, de poesía dol'<a i faciP
I.es seves melodies, cantades així, prenen grossa volada i tra~rmen cncaia avui una frescor
una joventut talment com si fossin transcrites del fol!<lore musical dels no;,tces pobles.
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Per altres detalls, vegeu MAssó ToRRENTS,
Repertori, p. II6 ss.
C. APPEL, <<Zur Forrnenlehre eles provenzalischen
Minnesang>>, a la Zeitschrift für romanische Philologie,
LIII ( ¡933), 151 ss., fa la crítica d eis darrers estudis
de F. GENNRICH, <<Zur Ursprungsfrage des Minne~angs» , a la Deutschen Vierteljahrschrift für Lite-

!'aturwissenschaft und Geistesgeschichte del 1929 i 1931,
i de la Gtundriss einer F ormenlehre que hern citat
sovint . Appel, p. 161, nota r, s'estranya que Gennrich, en el seu «Zur Ursprungsfrage», p. 226, cornpti
encaw l3erenguer de Palazo! entre els trobadors
antics i que el posi vers el n6o. Critica que MILA
1 FoNTANALS i CHABANEAU haguessin inventat una
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r. <<Bona dona>>. Com hem dit abans, es troba només al Can<;oner R d&o-París, foli 36 d.
Al darrer vers el manuscrit escriu dues síHabes de més amb les notes corresponents, que de seguir-lo trencaríem la bona marxa de la melodía. Així mateix, en comptes de seguir amb clau
de fa en r.a en els dos versos finals, que equivalen als dos pautats darrers en el manuscrit de
París, la canvia en clau de fa en 2.a Cf. Aubry, l. c., p. 522.

J. <<Am la fresca>>. La melodía es troba només al Can<;oner R citat, foli 37 b. De bell
nou, en el darrer pautat d'aquesta melodia, el manuscrit canvia la clau de do en 2.a, en clau
de fa en 3.a, en comptes de fer-ho en clau de fa en 2.a. És per <;o que aquest final, malgrat
l'haver-hi cercat difcrents versions, sembla que la que s'avé més amb el taranna melodic de la
pe<;a. és la que presentem. Cf. Aubry, l. c., p. 526, on segueix !'original i per <;o la melod;a
en resulta desfeta.
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<<De la iensor>>. Es troba al Can<;oner R, f. 37 a. La copia de la música en el Can<;oner R és sempre poc consegüent i sovint indecisa; falla en !'anotar plique que sovint no tenen
significat de tals; falla també en no escriure com cal el canvi de claus.:, En aquesta melodia,
t
en comptes de seguir la clau de do en J.a comen<;ada al final del tercer pautat d'aqucsta can<;ó,
el ms. de Paris la canvia en clau de fa en 2.a. Cf. Aubry, l. c., p. 524.
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Publicada només per 1' Aubry, l. c., p. 530.
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5. <<Dona, si ·eu tos' temps>>. Canc;oner R, foli 37 b. El manuscrit cscriu Dona, si ·eu vivia
tos tems en comptes d'escriur(} co¡n fan els altres canconers, que en aquest cas els seguim quant
al tcxt aplican t exactament la "música del R. El manuscrit de París escriu un fa en comptes
de sol com a nota final. L'Aubry féu bé de corregir-lo ta;tbé en sol, pero va afcgir-hi, scwc
raó, un fa da vant d'aquest sol final. Cf. Aubry, l. c., p. 532, i Gennrich, l. c., p. 200.

frir.

drec;:a al comte Jofre de Rosselló, mort el rr63. No
es veu prou ciar si el «Raimundus Berengarii de Pcladoi» que surt com a testimoni en un document del
comte Ramon Berenguer l'any II57 és el nostre trobador com alguns provenc;:alistes han cregut. Sigui
com sigui, si l'endrec;:a de la poesia esmentada es
refereix tanmateix al comte Jofre de Rosselló, com
sosté Massó Torrents, encara que no sapiguem certament els anys de l'activitat de Berengucr de Palou,
hauríem de dir que almenys abans del rr63 ja cscrivia.
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6. <Dona, la ien~en. Canc;oner R, foli 37 c.
per Gennrich, l. c., p. r83.

Publicada només pec 1' Aubry, l. c., p. 534,
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8. <<Tant m'abelis,>. Canc;oner R, foli 37 d. La transcrivim així, per cantar millor que amb
el III modus rítmic. Compareu amb l'Aubry, l. c., p. 528.

r r r r

IrE

1

4 rr
J.

~

3

1

nho

u1

retard.

J

co ieu
do - na
co _ vi _ nen
e

'---"'
se

ya

7· «Aital donm>. Canc;oner R, foli 37 c. La notació del manuscrit es presenta ací ditfEil
d'interpretar; no es ven ciar l'intent del copista d'escriure grups de quatre i cinc notes juntes;
així, per exemple, en el mot demanda la síl-laba da aparentment duu un grup de quatre notes, la
mi re do, i en realitat són només tres, donat que el la, com a nota unisonal amb el la anterior,
es con:on amb aquest, cosa que passa sovint en aquest manuscrit; també • en el mot onrar,
!a síl-laba darrera aparentment escriu sis notes, quan en realitat són només4cinc. Quant a la
transcripció, si adoptéssim ací el modus propi, tractant-se d'una poesia amb versos heptasíHabs
i decasíHabs, la transcriuríem amb m modus, en el qual combinen'·; bé els versos de set i de deu
síHabes; en els trobadors del període antic com és Berenguer de :Palou, pot hom, també, triar
entre un m modus rítmic o bé el ritme binari corresponent com hem fet als n.os 2 i 8; malgrat aixo, pel bon cant, adoptem ací el ritme següent. Comparen amb l'Aubry, l. c., p. 536.
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Encara, per demostrar com aquesta pec;a podría, també, cantar-se amb ritri_Je binari,
tal com hem fet en altres que anaven amb text llatí, a continuació donem la mate1xa melodía transcrita d'aquesta manera:
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PoNy n'ORTAFÁ (1240-1247?). - Es tracta del senyor d'Ortafa, un dels principals senyors del Rossclló i de la Cerdanya. De les dues poesies que servem d'ell, una arriba amb melodía; el fet de conservar-se en diferents manuscrits prova que en seria ben amada. Aquesta
melodía es troba únicament al citat Canc;oner R de París, foli 30 c. (Fig. 8g). Quant al text
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atribui:t per uns canyoners a Pons de Capdoill i per altres a Raimbaut de Vaq~iras, fou puLlicat
per Mila, Obras Completas, II, p. 473 s., i per Massó Torrents a I'Anuari de l'Institttt d'Estudis
Catalans, r (rgo7), p. 433 s. Cf. encara Massó Torrents, Repertori, pag. IJO, on dóna la literatura principal sobre aquesta poesía.
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LA MÚSICA DELS TROBADORS PROVENyALS. - Les 264 melodies servades fins avui del
repertori trobadoresc tenen importancia grossa per a la música popular de Catalunya. La relació dcls nostres comtes-reis amb els trobadors ha estat magistralment estudiada i comentada
diferents vegades des de Mila i Fontanals fins al present; 1 en canvi, l'obra musical, fruit de tal
relació, no ha estat encara, que sapiguem, gaire remarcada a casa nostra. Donat, pero, que
l'amic F. Gennrich de Frankfurt a. M. fa anys que té preparada l'edició del repertori musical
deis trobadors provenyals, per no envair-li el seu camp, donarem <!quí només un tast de
les melodies arribades amb el text que de lluny o de prop es relacimien amb els personatges
de Catalunya. Des de l'any rgz6 que tenim nosaltres, també, transcrifes les melodies deis trob:tdors provenyals seguint tots els manuscrits. Malgrat aixo, és pel motiu esmentat que, eTf"'[lublicar avui una melodía donada, prescindim de les variants mdodiques de cada un dels manuscrits. Quant a l'edició deis textos, citem d'una vegada A. PrLLET, Bibliographit- der Troubadours (Halle, r933), s'apunten tates les edicions.
En entrar en aquest punt, cal tenir present els següents mots de M¡¡ssó Torrents : <<No
tates les regions on dominaven els nostres comtes-reis, amb efectivitat de soQirania, varen simultaniejar en el conreu de la poesía. Les corts on es va trabar més d'hora foren, sens dubte, les
deis ducs d'Aquitania, i dels comtes llemosins de Ventadorn, i d'altres; vers mitjans segle XII,
d gust per la poesía s'estén a les corts deis comtes de Tolosa, els vescomtes de Bezers i els senyors de Carcassona, Narbona i Montpeller; la Provenya no va sentir gran afecció per la lírica
fins a entrar-hi un descendent de la Casa de Barcelona : quan la cort d'Aix de Ramon Berenguer (rzog-r245) esdevingué un veritable centre literaril>. 2
MARCABRU. - La primera canyó relacionada directament amb Ramon Berengucr IV
(III4·II6z), és el <<Pax in nomine Domini>>. de Marcabru, el trobador més antic, del qual coneixem
melodies. Cal recordar que aquesta tonada és una de les poques que tenim que certament podem atribuir-la al mateix trobador, donat que ell afirma <<Marcabru a fait els mots e ·1 so>>. Marcabru dirigeix la canyÓ a Alfons VII de Castella en ocasió de la lliga per la reconquesta d'Almeria en mires de foragitar els pirates sarra1ns. Marcabru havia intentat, en debades, durant
l'estiu del II37 o rr38, maure els senyors del Migdia de Fran<;a en pro de la croada d'Espanya.
Marcabru hi parla del nostre Ramon Berenguer IV, que acabdillava l'empresa. 3 Aquesta melar. MrL.I.. Obras. I I . - R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía
juglaresca y juglares. - MAssó ToRRENTS, obra citada. A. }EANROY, La Poésie lyrique des Troubadours, r (Toulouse-Paris, 0934), r88 ss,

·11

·.¡

··1

•

MASSÓ, Reperto,•i, p. 91 S.
3· Cf. MENENDEZ PIDAL, Poes!'a juJ;laresca, 151
s.; }EANROY, La Poésie lyrique des Troubadours,

Fig. 89. -- París, B. N., f. fry. 22543, fol. 30 c.
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r, r88.
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dia es troba només a París, B. N., fr. 844 - can<;oner proven<;al W, seguint less igles ja consagrades --, foli 194 c. Per les diferents edicions d'aquesta melodia, vegeu, entre altres, Restori, a
Rivista Musicale Italiana, m, 250. A. Jeanroy i P. Aubry, <<Quatre poésies de MarcabrU», a La
Tribune de Saint-Gervais, x, 1904, n.s 4 i ss.; Riemann, Handbuch der Musikgeschicte, 1, 2, pagina 246 s., i Gérold, La Musiqtte au mayen age, 180 s.; E. Lommatzsch, Pravenzalisches Lit'dcrbuch (Berlín, 1917), 418 ss., copia les transcripcions de Restori, Aubry i Riemann.

seves can<;ons per veure com elles s'adiuen a les del nostre folklore musical més que cap altre deis
trobadors proven<;als. A continuació donem la seva Be m'an perdut conservada al G, f. 14 a,
i al R. f. 57; de moment, transcrivim només la del G, més bonica que la del R. Quant a les
edicions que en coneixem, citem, entre d'altres, Rivista Musicale Italiana, m, 246; Lommatzsch,
Liedcrbuch. 425 ss., reproclueix la transcripció de Restori, la ele l~iemann i la de J. Beck que
esmenta també a la pag. 503; Gennrich, Gnmdriss, 246; Appel, Die Singweisen Bernarls van
Ventadarn, 26, i primeramcnt el facsímil als Lieder Bernarts van Ventadarn del 1915; H. J.
Moser, Zeitschrifjfur M w. del 1934, rso.
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És aquell Marcabru que, desenganyat de la Cort de Castella, es dirigía també a dona B'é-'fenguela en !'Emperaire per vastre pretz posterior al II37, servada sense música. Encara que Marcabru, ja vcll, hagués conegut Alfons I de Barcelona, II d'Aragó, no hcm scrvat cap can<;ó amb melodía que es refereixi a aqucst temps.
A con tinuació donem la pastorel-la L' autrier jast' una sebissa servada 1 omés al R, fol. sa.
Aquesta melodía fou editada primer per Restori a la Rivista Musicale Italiana, rr, 22. També
per Aubry, Trauveres et traubadaurs, 79; Lomrnatzsch, Liederbuch. 421 ss., reprodueix la transcripció ele I\estori i dues de l'Aubry; Gérold, l. c.: 98 s., amb rcprocluc~ió de !'original i transcripció, i Prunieres, N01tvelle Histaire. 72.
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BERNART DE VENTADORN.
És el trobaclor que ens ha llegat les tonadcs més delicwses. No sabem si visita el nostre país. Malgrat aixo, n'hi ha prou a llegir les melodies de les
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Encara afegim l'enterniclora Al tantas banas chansas, conservada només al R, f. 58 a.
Per les cdicions de la melodía, citem Beck, Die M eladien, 30, i Appel, Die Singweisen, 34-
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PEIRE VIDAL (n7s-rzrs).-Tenim dotze canc;ons seves amb melodía, de.ooles quals, almenys
sis, tenen relació amb la nostra terra. És sabut com al comenc;ament de la seva vida trobadoresca, Peire Vida!, visita la nostra península; i va córrer per la Provenc;a, Catalunya i Aragó;
vers el rr8o celebra la protecció que rep del senyor aragones Miquel de Llucia amb la següent
melodía que se serva a Mila, Ambros, R 71 sup., f. 40 c. (Canc;oner G), i a París, B. N., fr. 22543
(Canc;oner R), f. 48 a, i París, B. N. fr. 20050 (Canc;oner X, el de S t. Germaút), foli 87 v ., coin
a anomm. Les melodies del G i X varíen fon;a de la del R. A continuació donem la versió
del R i corregim el quart vers seguint el G pel bon cant. És una canzo o vers. Cal dir que
les melodies de Peire Vida! no són pas sempre felices; és potser per aixo que fins ara resten
generalment inedites. Malgrat tot. és bo de recordar que Gennrich ha trobat que el Minnesanger alemany Rudolf von Fenis-Neuendurg (t rrg6) havia pres per model Peíre Vida!, al qua!
empraria encara potser la melodía. Vegeu la Zeitschrift für Mw., VII, 71 ss. La versió del X
de la següent la dóna Gérold, l. c., 178 s.
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Peire Vida! en les seves poesies, cita sovint el rei Alfons unes vegades prenent-lo com a
senyor ric <<Domna, quar vos mi podetz far caitiu, Domn', e si ·us platz, plus ríes que·! reís N' Anfós»>, -en la seva <<Be m'agrada»> escrita vers el rr8o, altres vegades, en les lluites d'Aragó amb
Tolosa, es mostra partidari del rei aragones; no totes aquestes canc;ons, pero, s'han servat amb
música. Les tres que stgueixen són servades amb tonada, i s'hi fa memOria del nostre rei, unes
vegades per dír que el seu bon nom creix de dia en día a Catalunya i a Lombardia, tant <<Quar
per un pauc no mor d'cnveja·l reis»>, (vegeu <<Baros de mondan»>); d'altres- en <<Quant hom honratz>> - el titila de trobar-lo poc gcnerós amb la dama de Cabrera <<Chanso, vai t'en al bon rei
part Cerveira, Que de bon pretz non a el mon egansa, Sol plus franc fos ves mi dons de
Cabreira, Que d'autra re no fai desmezuransa»>, o bé en aquella <<Ges pcl temps»>, escrita vers
el rr87, on amonesta <<Al rei valent e car Volh en mon vers mandar Que, si sai pert Proensa,
pauc gazanha Pel bon sojorn que prcn lai en Espanha.»> Se serva també amb música aquella
altra <<Plus qu' eh> que va escriure vers el rr87 dirigint-la als quatre reis d'Espanya (Alfons IX
de Leon, Alfons VIII de Castella, Alfons I de Catalunya, II d'Aragó, i Sanxo Garcés de Navarra) : <<Als quatre reí¡; d'Espanh' estai mout mal, Quar non volon aver patz entre lor.»
A continuació don tn <<Baros de mon dan>> la melodía de la qua! es troba només al Canc;oner R, 65 a. Donat quet ~ text d'aquest manuscrit és quelcom fose, seguim l'edició de J.
Anglade, Les poésies de Páre Vidal (París, rgr3), p. JO. ~
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El «]es pel temps>> que donem a continuació es troba amb melodía només al Canc,:oner R,
f. 64 c. És un sirventes-canzo, dit també <<Vers>>, i canta així:
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Pons de Capdoill, del qual servcm tres melodies; Aimeric de Sarlat, Pistoleta, del qua!
coneixrm només una melodia, foren potser també protegits del reí Alfons; certament ho fou
encara Peire Rogier, del qual no ens ha pervingut cap melodía.
PEIRE RAIMON DE TOLOZA, EL VELL (II70-1200). - Vingué a la cort del rei Alfons el' Aragó,
qui el va acollir i va honrar gentilment. Com a record de la tal visita, scrv-cm amb melodía
- precisament !'única salvada d'aquest trobador -la canc,:ó <<Atressi cum la candela>>, que ell
havia escrit en tal ocasió. Amb música, s'ha servat només al Canc;;oner G, f. 52 b .
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Segueix <<Quant hom honralz>>, que amb melodía, sois es guarda al Canc,:oner G, f. 4I b.
És simplement una canzo.
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PEIRE D'ALVERGNE r ALTRES. - Uc Brunet, Uc de Saint Circ i Peire d'Alvergnc dels quals
servem només una melodia del primer, tres del segon i dues de Peire d' Alvergne, passaren també
per la cort del susdit Alfons, al qual ofrcnem lloances ben sinceres. Aquest darrer encara havia
conegut Ramon Berenguer IV.
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A continuació donem la canzo o vers Deiosta ·ls breus iors de Peire - d'A
tonada d'aquesta poesía s'h<t servat al R f 6 a i al X f 86 v . L' -- . f
lvergn~. La
er R t .·
1 R. .
.
' .
'
' .
.
a musJCa ou editada primer
P ,
es 011, a a zvzsta Muszcale Italiana 11 13 ¡ més ta d
· d
L
·
b h
TI G,
, '
,
r copia a per ommatzsch Lzeder
uc , 430.
1.
erold transcriu un fragment del R ¡ del X a L 111 ·
'
, ,
159 Compa
t
.
,
a
uszque au moven áge
·.
reu aques es verswns amb la nostra que transcrivim de X p
·t '
· '
maüsm ·
· d'
11
• ·
er ev¡ ar e1 croL d 1 ed lmpropl
aque _temps, suprimim el si ~ que el manuscrit escriu al primer si del
o e arrer vers Lo roszgnols.

r r rRr r e Jt r-;¡--.-.
r r u EY'r r
1

1

De _ jost.. as
Voil
que branke

1

bries jors
et bruil

1

as
mos

lons
sa

seírs,
bei.rs,

r r r r tu m & 'r
_..-.....

la
· nue

del

!4~

blan
ioi

,

c•au _ re
qui
fruc

douz

bru
et

fuell
vei
~

na
flo

clar

Per

r UF
froiz Lo

que

re _ trai

en

m r=J Q J

J

ro - si

et

1

-

gnol•,

1

cir

traux

r

as

iar

!U ttr
nois

~

as

rr ID@i014

torz, et

iais, et

J

piz.

Arnaut Daniel (rr8 0 12 ) d 1
,
· 20 , e qua! hem servat només dues melodies va estar també al
'
nos t re pa1s.
RAIMBAUT DE V AQUEIRAS
M , d P'd
.
.
· enen ez I al no troba Impossible que ;també Raimbaut
d e Vaque1ras
(rr 80-1207) - el de 1
1 d. d 1 ' ·
·
d'A
,
,
.
es me o Ies o ossimes- hagués estat a La cort d'Alfons II
r~go, pel(~et d haver_ cs:nt en el seu descort, una estrofa amb llenguatge d'Aragó pie de ga11 egmsmes.
egeu Poesza Juglaresca, p. 154.)
Pel fet de tractar-se d'un poeta tan conegut al nostre aí
~assó Torrents, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del ~907 p42s1 en )tedmpsl vclls_ (vegeu
d1es que h
t J C
'
SS. ,
e es VUÜ melo
ni pascors e:l c~n~e;~a a
an_vo,n~r R,_ transcrivim les dues següents : No·m agrad' iverns
'
·
' encara med1ta, 1 la coneguda estampida Kalenda maya, del f. 62 b.

No·ma- gra.d'i _ verns ni

lrrrc 01
pas _ cors,

Ni ciar temps ni

fuelh

r r] ·r t Ir r rE r ¡e r EEFfi:rir r r r rl
mi

de guar _ ricx,

Car mos e • .nana

1
gaug . do

_

r r r r r

lora;

par

des.tricx

r r r ()
E

son mal.lrag

m
lug

E tug mieyma. ier

1

J

r J

miey

le • zer

1

rr

r

r r r EfEtr

E

1

C'ay..si·m sol a_ mors

aJFtr ~= J

J

1

l'ai _ ga 1

fay

1

1

par. litz,

r

1

e

E

1

au _ lre

rrrEr
To.t•au.lra vi. da"m

J

1

to\

mi

pus d'am.duy

mar • ritz,

r r

1

dom.neys

r rr r
~

1

Com homs is _ si_ lhatz

e

E

peys;

r o r r r r e U r (} r
soi

sem - bla mor\z

Por

lo

IFr r

_

.1

1

_

zis,
ris;

t

1

Te_ ner gay co

Que
D'un

r

=11

e r ·¡e r ¡frft&u
riz,

r

de.ses.pe _ rat miey es _ per;

3

1

r r r r r=F r

J
E

393

ioy

des- co

norlz.

Sobre !'estampida cal recordar aquella dita deis vells : <~aquesta stampida fo facha a las
notes de la stampida que ·1 joglar fasion en las violas•> entre el rr8o-1207 a la cort de
Bonifaci II de Montferrat; es tracta, per tant, d'una tonada provinent del nord de Fran<;a
a la qual Vaqueiras li aplicava el text que avui hi trobem. Aquesta melodía fou transcrita
entre d'altres per Restori, Rivista Musicale Italiana, m, 236; Riemann, Handbuch der Musikgeschichte, I, 2, 234; P. Aubry, Trouveres et Troubadours, 56; Beck, La musique des Troubadmtrs, rro; Lommatzsch, Provenzalisches Liederbuch, 447 ss.; F. Ludwig, Handbuch der Musikgeschichte, de G. Adler, 21930, 190; Gennrich, Grundriss, 164; Th. Gérold, La Musique au meyen age, 290, només un fragment. F. Pnjol va reproduir la versió de Ludwig que relaciona
amb la can<;ó de La Flor de Vilabertran en la seva Comunicació sobre <~L'oeuvre d ;t Chan,.., sonnier Populaire de la Catalogne•>, llegida al Congres de Musicología de Viena del 1927 que
publica també al primer volum de M aterials (Barcelona, 1928), 292. D'entre totes les transcripcions, no cal dir com la de Ludwig al qual segneix Gennrich i seguim nosaltres és la
millar. No entenem perque alguns, com Gennrich, i Gérold, creuen que el P del si que el
manuscrit anota només al tercer campas ha de perdurar a tota la pe<;a. Vegeu Lommatzsch, i
G. Cesari, Lezioni di Storia delta musica (Milano, 1931), 212 ss. Calllegir, sobre tots, Handschin,
<<Über Estampie und Sequenz•>, a la Zeitschrift für Mw., XII, 1 ss.
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EL MoNGE DE MONTAUDO. - El Monge de Montaudo, del qual servem Ck:res melodies, fou
devot del rei d'Aragó i passa també a la nostra tena.
Ens plau de reproduir la seva Ara pot ma dona saber, conservada només al R, f. 39 d.
Ella ofrena un tast de com serien les tonades, mig populars, mig litúrgiques, d'aquest trobador que si atenem a la seva biografía do li faitz grans honors e granz plazers per tots los
reis e per tots los baros e ·ls valens homes d'Espaigna)>,
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ARNAUT DE MAROILL (rr7o-rzoo). - En servem sis melodies. Encara que no vingués
a la cort d'Aragó, fou també conegut i protegit del nostre rei; el cantor de les seves poesies,
el joglar provenc:;al Pistcleta, composa també canc:;ons per ai rei Alfons.
A continuació transcrivim el Molt e.ram dulz ml'i conúr de l'Arnaut de Maroill, servad:~ al
Canc:;oner G, f. 33 a. Diem de passad~ que aquesta mclodia, sensc tenir la forma musical de les
Cantigues de Santa Maria d'Alfons el Savi, duu una corba melodica que recorda algunes tonades
<le les Cantigue8; aquesta forma candencia! sobretot és ben típica del repertori hispanic.
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GurRAUT DE BoRNEILL (rr7s-rzzo). - Aquest mestre dels trobadors, i del qual s'han conservat quatre melodies, va celebrar, e>ixí mateix, el rei d'Aragó en la seva <<Ab semblant)>, per
les sevc~ dots i grosses victories, temenc:;a dels enemics <<Ab joy te·n vai Chanson en lai Ves
mon senhor ab cui estai Pretz e cortesie)>; celebra er,cara la Catalunya en la seva <<Tot soavet>>, <<Car chansós leu entenduda Lai val e sai s'es vertuda)>. D'aquest gran trobador donem a
continuació la següent canc:;ó d'alba tan bonica, que podem afirmar que n'és una de les millors
del repcrtori. De segur s'hauria sentit sovint a la nostra tena aquells dies. Es troba solament
al Canc:;oner R, f. 8 d. La melodia publicada tantes vegades, entre altres per Aubry, Trouveres et Troubadours, p. 87 s.; H. Besseler, Die Musik des Mittelalters und der Renaissancc,
p. 107. Restori l'havia donat també a la Rivzsta Musicale citada, III, 232. Beck, a Die MelrJdien, 6o i 191, donava el comenc;:ament. E. Bohn l'havia publicat amb acompanyament de
piano en el seu comentari <<Zwei Trobadorlieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung gesetzb>, a l'Archiv für das Studium der neueren Sprachen ttnd Litteraturen, ex (rgo3), rro ss. Cal
anotar, també, que aquesta melodia es troba al drama provenc:;al de santa Agnes servat a
Roma, Chigiana C. V. rsr, f. 72, que E. Monaci havia editat en facsímil, 1l mistero provenzale
di S. Agnese (Roma, r88o), taules v-vr, i que Raillard havia transcrit per a l'edició de Sardou
del r877, i Riemann, al J ahrbttch der Musikbibliotek Peters, del 1905. Darrerament, Th. Gérold
la va transcriure aL; Jeu de Sainte Agnes, editat per A. Jeanroy (París, 1931), 6r. En aquest
misteri passa com al Misteri d'Elx, del qual parlarem després; les tonades adés són gregorianes
adés del repertori provenc:;al. La rúbrica ací anota : <<Mater facit planctum in somt albae Reis
glorias, verai lt.tms e clardat>>, i a continuació apunta la melodia de Guiraut de Borneill tot estrafcnt-la una mica. Vegeu encara Lommatzsch, l. c., p. 431. Cal anotar que fins ara hom l'havia transcrit en m o II modus rítmic, o bé amb ritme binari; compari's la següent versió amb
ritme modal mixt amb el qual la melodia de Guiraut de Borneill agafa una amplada i una dol<;or insospi.tada:
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El no~ de Guiraut de Borneill hauria de restar sempre ben viu a la !1'5stra terra pel
f~t encara d haver-s~ servat en el folklore musical catala una tonada que ell la cantava ja a
fmals del segle XII 1 comen<;ament del XIII. I és bo d'anotar encara que la mateixa tonada
la . trobem entre les po~ues melodies del trobador Peire Cardenal, del qual parlarem tot seg~It. En cantar Bor~e1ll la ;ev~ Canzone, No puesc sofrir qu'a la dolor, servada al R, f. 84,
h1 posava una melod1a que s adlli a la nostra El pare i la mare· melodia que recordava uns
anys més tard Peire Carden~! en Ar tal puesc ye1t lauzar d'amo;, que trobem al R , f. 72 d.
Per tal que el lector es dom compte d'aquest cant tan interessant a continuació donem les
tres mel~dies reu~ides. F. Pujol, en la Comunicació citada del Co~grés de Viena, rcprodula
1~ melodm de PeJre Cardenal. Cal fixar-se bé com les dues versions medievals són molt més
fmes que la tonada popular que hem servat viva en la boca del poble fins als nostres temps.
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Per la simple lectura d'aquestes melodies es veu com totes tres t enen un mateix fons metodic. És dar que la tonada de la can<;Ó popular catalana serva només les notes fonamentals
·,..,. del primer encís melodic que es repeteix tres vegades í afegeíx un refrany ample que res no té a
veure amb la melodía trobadoresca. Encara hom podría dubtar si el tal encís melodic prové
tanmateix del repertori gregoria tan ple de reminiscencies de can<;ons populars molt més antigues . Sigui com sigui, aquesta melodia d'El pare i la mar¿ és una mostra vivent de com
el folklore musical d'un poble pot perdurar passant els segles .
El Can<;oner proven<;al R de París duu encara unes vint-i-nou poesies de Guiraut de Borneill amb els pautats musical s tirats, als quals no varen apuntar-se les notes. De Peire Cardenal, unes cinquanta-una; unes vint-i-dues de Bernart de Ventadorn, unes trenta-sis de Peire Vidal, unes disset de Pons de Capdoill, vuit de l' Arnaut Daniel, sis de R aimbaut de Vaqueiras ,
unes deu del Monge de Mont,audo, divuit de 1' Arnaut de Maroill, unes vint-i-tres de 1' Aimeric de
Peguillan, onze de Raimon de \Mira val, nou de N'Ug de Saint Circ i set de Folguet de Marseilla.
Tot aixo vol dir que d'haver-~e conservat la melodia d'aquestes poesies, les analogies entre les
tonades del folklore catala i les del repertori proven<;al serie~ més -riques encara.
Guiraut de Borneill protegit pels senyors més distingits de ia seva epoca, al comen<;ament
va conrear el trabar clus que deixa d esprés, segons sembla, per segnir el consell del reí Alfons.
Dels quatre ten<;ons que al present es coneixen com a seus, un ·va amb un rei d'Aragó.
FoLQUET DE MARSEILLA (rr8o- ng5 , t 1231). - Fou conegut del rei Alfons. És aquell
que havent perdut els seus senyors de Marsella, mort el bon reí Ricard i el comte de Tolosa, <<e'l rey N' Anfos d' Aragon ... el per tristeza ... abandonet lo mon e rendec se en l'ordre
de Cistel>>, i fou més tard abat i bishe de Tolosa. Folquet celebra Alfons d'Aragó el II79·
D'ell servem tretze melodies i precisament una <<E en an», es refereix al rei d' Aragó, <<Mas ges
ogan per flor- No·m viras chantador- Mas precs de mon seígnor- Lo bon reí cui Deus geitD' Aragon m'an partit - D'ira e de marrimem . Aquesta tonada se serva al Can<;oner G de
Mila, f. 4 d, i al R de París, f. 43 c. A continuació donem ambdues versions:
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sant-lo, recorda el nom dels joglars Art-uset i Pere, caiguts en desgracia del rei, ens innova
de com el rei vestía els joglars de vestits verds o blancs.
De Bertran de Born sols hem servat una melodia al H., f. 6 d, que transcrivim com
segueix. Es tracta d'un sirventes-canzo, i que sapiguem, fins ara només ha estat publicada
al Bulletin de la Soc. scientif., hút. et archéol. de la Correze, xxrv, 204, i al Bulletin de la
Snc. hist. et archéol. du Périgard, xxx, 64. Vegeu encara Jean Audiau et l'lhrcel Larderet,
La vie limousine, del 1926. No hem pogut veure cap d'aquestes transcripcions .
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Gur n'UrsEL. - Un altre dels reis d' Aragó festejat pels trobadors de Provenc,:a, fou Pere I
de Barcelona, II d' Aragó (rr96-r2I3). Peire Vidal i el Guiraut de Borneill encara el conegueren. Guillem Magret, del qual servem una melodía, i Guiraut de Calanso foren també
protegits d'aquest rei. Gui d'Uisell'elogia per les seves conquestes, pels seus dons i galanteries.
De la seva producció musj¡::al servem quatre melodies. Precisament, una d'aquestes <<Si be·m
partetz>>, fa referencia al mqnarca aragones. Aquesta melodía se serva només al Canc,:oner
G de Mila, f. 58 a.
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L'esmentat Gennrich ha provat d'aplicar dues tonades de Folquet dr Marseilla a les dtH'S
poesies del Minnesanger alemany Rudolf von Fenis-Neuendllíg, a la Zeitsclzrijt jür Mw. VII 71 ss.;
li dona peu per aixo, el fet que les tals poesies són imitació d'altres anteriors del susdit trobador
provenyal.
BERTRAN DE BoRN. - Primer amic del rei, vers el rr85 es girava contra Alfons I de
Catalunya i el hlasmava amb sirven tes acusador; cal recordar que Alfons d' Aragó assalta i
prengué el castell d' Altafort, del qual era senyor el trobador. Bertran de Born, bo i acu-
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al monarca aragones. Aquesta darrera fou escrita precisament arran de la mort del rei Perc a
la guerra contra Simó de Montfort, a la batalla de Muret.
La primera <<Aissi cum>>, es troba al Can<;oner G, f. 68 a, al R, f. 83 d i al W (París,
B. N, fr. 844), f. 193 e, amb melodía fonamentalment igual, pero que varia for<;a; la de Mila
canta així:
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AIMERIC DE PEGUILLAN. - Vingué a Catalunya i a Castella i passa a Italia del Nord. Es
desfa en elogis del rei Pere. De les sis poesies servades d'ell amb música, una <<En greu pantais>>,
és la dedicada a Alfons d' Aragó. Es troba només el Can<;oner G, f. 35 c., que canta així:
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L'altra, en canvi, es troba només al R, f. 83 e, que canta:
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RAIMON DE MIRAVAL. - Havia conegut també el rei Alfons; el seu joglar Bayona, cantant els sirven tesos i poesies de Raimon de Mira val a la cort d' Aragó havia també guanyat
molt d'argent i bons vestits, gracies a la munificencia del rei Alfons. És el temps venturós de
la joglaria, .quan la comtesa d'Urgell era cantada per joglars de tota mena, i que en les grans
festes de Bellcaire el II74, havia enviat una corona de gros preu per tal que el joglar Guillem
Mita fos proclamat com a reí dels j oglars de tot el món. Una de les biografíes de Raimon de
Miraval assegura que Miraval <<definet a Lerida, a Sta. Clara de les dones del Cisteh>. Per un document del 1229 trobat per Miret i Sans on firma com a testimoni un Raimon de Miraval, sembla confirmar-se que tanmateix, deixaria la Fran<;a poc amiga envers ell i passaria a Catalunya
els darrers temps de la seva vida.
Encara, Uc de Saint Circ i principalment Raimon de Miraval foren també amics del rei
Pere. Raimon de Miraval en fou l'amic dol<; en temps de pau i el fidel vassall en temps de
guerra; de les vint-i-dues melodies· que servem d'ell, dues, <<Aissi cum>> i <<Bel m'es>>, fan referencia
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Per tractar-se d'un trobador que tan va conviure amb Catalunya, les melodies del qual
resten inedites, ens plan encara donar les segücnts que, en part, tan s'adiuen amb les del
nostre folklore musical.
Biblioteca de Catalunya
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La canzo A penas sai don m'apreing es consPrva només al G, f. 6g, i R , Í. 88.
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Ens plau, a1xi mateix, transcriure l'altra, Cel que no vol auzir chansos, que es troba al
G, f. 68, i al R. f. 86; elonem la el'aquest:

La melodia ele l'altra canzo o <•chansoneta)> D'amor es totz mos consiriers, es troba sois al
R, f. 87.

E

Chan _ so

es,

1r1fU lJ 1E r 1F.·

nhi _ a>s
gar,
com. pa - nhos,

D' a mors son tug mi e y

on

mer • ces,

chans,

- de _ ve _ nir,

sa _ ber

llir

F
ncs

plus

es

r r r 1r

Qe

pot

9: t

lai

1

!) J.

r Ir

bo _ na

tra. _ me • tra.i,
reta.·d.

'

Ef; 1 V r

j

r r=w r G?r

Si

n•e - seng,

:1

Cho q•en chan-tar m• au-zes dir;
Meils en mon chant es - de- veing;

r

1

1
Li

t& J-=J 1 J r v r 1 r n A t

A pe-nas sai don m•a. _ preing
Com peingtrac e plus m•a _ zir,

~ J r r

Tranccri-

bel

1r r f r J

t

de _ ven • gues

E

vo • Ion -

tatz

no·rn

1r r F F r 1
En chan.so c•a

r

mi

t

des. trenh

o@?

cap - 1enh.

Quant a la música dels trobadors provenc;als que es relacionaren amb Jaume I, val la pena
que primerament recordem una mica el fet del canvi polític esdevingut en temps del Conqueridor.
Nicolau d'Olwer fa anys que féu un estudi sobre la relació que tingué Jaume I amb els
trobadors de Provenc;a. Per fer veure el tom que prengué la poesia deis poetes provenc;als envers
Catalunya, remarca la girada política que feia Jaume I tot seguit del seu regnat : així com els
comtes ele Barcelona, Alfons el Cast i Pere el Catolic havien advocat per l'expansió ultrapirinenca, ara Jaume I es girava per l'expansió mediterrania i peninsular, que seguiren després Pere II, Jaume I1 i Alfons III. Tot comeuc;ant aquesta política, és clar que el rei Jaume I no
podía pas abandonar la seva kenyoria de Montpeller, i oblidar-se del seu parentiu amb el comte
de Provenc;a. Davant del canvi polític, pero, els trobadorsr per forc;a havien de cridar contra
el Conqueridor, al qual encara sovint demanaven auxili.
Aprofitaran aquesta avinentesa per atacar el jove Jaume I per obres fetes amb justícia
i que algú d'ells prendra com a crims, entre altres, Bernart · de Rovenac, vers el 1224, . el
12.p i 1253.
Dnran ele Paernas, vers el 1239 (?), Bertran de Born (fill), qui vivia a la nostra terra, i
l'any 1238 escrivia el sirventes <
.Guerr'e pantais vei et afam, per tal d'excitar a la guerra contra
Franc;a que s'apoderava del Migdia i fer refrcdar de la conquesta de Valencia, i l'any 1240 es
dolia perque el comte de Tolosa anava prenent terres del rei Jaume. Amics condicionals del
rei eren Anelier de Tolosa i Guillcm de Montaignagol. Després del tractat de Corbeil (1258) la
poesiJ provenc;al canta ja sempre les coses ele Catalunya amb to trist i elegíac, i enlloc es troba
ja la passió per la guerra i per la venjanc;a. Un dels trobadors que es relaciona així arnb e
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nostre rei fou Bernart Sicart. En caure el Migdia en mans deis senyors d~l Nm-d a Franc;a, és
cosa sabuda com de mica en mica hagueren d'emigrar els trobadors vers Italia, Castella, Portugal, Navarra i Catalunya. En aquesta epoca, els trobadors de Provenr;a lloen de bell nou el
Conqueridor.. Són Aimeric de Belenoi, qui resideix a Catalunya fins a la seva mort, Elias Cairel, n'At de Mons, el mateix Guillem de Montaignagol. Foren especialment amics del rei Jaume Peire Cardenal, Bernart Vidal, Guillem de Mur, Guiraut Riquier i Matieu de Caerci. D'entre
els catalans, més que ningú En Cerverí de Girona. 1
PEIRE CARDENAL (1210-1230). - Dels trobadors dtats, només ens han llegat tonades
Peire Cardenal (1210-1230), del qual en tenim tres, i Guiraut Riquier (1254-1292), del qual en
servem quaranta-vuit. De les tres de Peire Cardenal, cap es relaciona amb la cort d'Aragó pel
sen cuntingut literaoi; en canvi, quant a l'element melodic, les melodies del citat trobador duen un
fons catalanesc profundíssim, com hem vist suara. Donat que la forma sirventes de Peire Cardenal fou sovint sentida i molt estimada al nostre país, a continuació donem el següent. Amb
música s'ha servat només al R. f. ó9 d. Vegeu Beck, La musique des Troubadours, 88, transcripció que copien Lommatzsch, Lir:derbuch, 453, i Cesari, Lezioni di Sturia deUa musica, 2r8.
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Guiraut Riquier és el darrer dels trobadors, i les seves quaranta-vuit melodies són les més
difícils de transcriure del repertori trobadoresc. Quant a bellesa de melodies, generalment, són
inferiors a les de molts altres trobadors. Riquier és el trobador qui bo i passant pocs dies per
Catalunya, canta més apassionadament la terra catalana. Més que Jaume I, el trobador !loa
Pere II el Gran (1276-1285), ell també trobador; quan era encara infant li va dedicar <•De- fer>>
i la Can9ó redonda <<Pus sabers>>. 2
MATFRE ERMENGAU (1280-1322). - A la pag. 181 hem reprodui:t el seu Dregs de natura
comanda, del codex S. I. 3·, f. 1, d'El Escorial. Encara que aquest autor del Breviari d'amor
no tingui relació directa amb Catalunya, pel fet de trabar-se el susdit cOdex a la nostra península, ens plau encara donar la transcripció de la versió d'El Escorial. Gracies al bon servei del
Prof. R. Haas, bibliotecari de Viena, hem pogut comparar les versions de Viena, Staatsbibliothek. N. o 2563, fol. 46, i N. o 2583, fol. 1 a, ambla del manuscrit d'El Escorial, i les variants en
són ben poques.
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Si seguíssim ara comentant la relació literaria dels nostres trobadors catalans amb els de
Provenr;a trobaríem detalls interessantíssims; cal només veure els estudis que Massó Torrents ha
dedicat a aquest punt; 1 els nostres poetes-músics conegueren el bo i millar de la literatura i de la
música provenr;al. D'haver-se servat la música de les poesies trobadoresques dels poetes provenr;als i catalans, veuríem les analogies i concomitancies de les unes amb les altres. Cal remirar
només el fans del folklore musical catala servat fins avui, per donar-nos compte com d'entre
tot el folklore musical d'Europa, el que s'adiu més amb l'element melodic i fins modal dels trobadors provenr;als, és el Migdia de Fran¡;a i el de la nostra terra.
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seua época, volum r (Barcelona, 1909), p. 389 ss.
2.
Vegcu H. ANCLES, Les me/odies del !robador
Guiraut Riquier. p. 68.

3. Els cants profans i religiosos, en catala, d'autor anonim
CANTS PROFANS. - Com a manuscrit 65 hem descrit un fragment servat a Sant Joan de
les Abadesses. Ja hem remarcat allí el fet excepcional d'unes peces amb notació de l'escola
de Metz copiades a Cataltmya. El fragment de Sant Joan de les Abadesses arriba amb text
molt italianitzat; aixo podria yrovar que l'autor no seria pas catala. De les quatre composicions que ofrena el citat fragment, sols n'hem pogut transcriure tres, donat que la darrera duu
només la música del comenr;ament. Aquest(;'s canr;ons són~,inedites fins ara, i el text - principalment el de la tercera -· és d'un mal gust i d'un realisme repugnant. La melodía, bonica
com es presenta, mereixia, tanmateix, que hagués cantat un text més decent i més respectuós.
Si donem el facsímil i llur transcripció musical, és només pel valor historie i musical que elles
contenen. L'amic Ramon Aramon prepara nna edició completa del text per als Estudis Univ&rsitaris. Es tracta de l'únic manuscrit servat a Catalunya amb melodies provenr;als, i bé val
la pena de recollir-lo amorosament. Gracies al treball exemplar de Mn. Josep Masdéu. arxiver
de Sant Joan de les Abadesses, que el va recollir d'entre aquell immens arxiu, podem avui ?resentar al lector aquestes melodies, record d'aquells cants populars del segle XIII. Vulgm eii
r. Entre altres, vegeu La cnn¡;ó proven¡;al en la
lilet·atura catalana. Barcelona, 1923, tiratge a part de

la Miscellr~nia Prat de la Riba. esrnentat tantes vegades, p. 91 ss.

També Repe1tori
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acceptar el nostre agraiment per la seva gentilesa i facilitats que ens presta en.oofa recerca d'aquell arxiu.
La primera can<;ó, S'anc vos ame, és de les més simples del repertori trobadorc sc .
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La segon~, Amors merce no sia, es presenta truncada en alguns deis seus fragments, gracies al paper corruit i tan malmes com ens arriba; I'hem refeta scguint simplement cls llocs
paraHels.
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CANTS RELIGIOSOS. - Cal no oblidar les can<;ons amb text religiós. Malgrat el poc que
relativa ment s'ha servat, Catalunya compta amb una poesia religiosa anonima digna d'ésser admirada i concguda. Aquesta poesía, malgrat haver estat escrita per a ésser cantada, generalment arriba sense música; dóna, pero, cites preciases que clemostren com era la música de
tals tonades. L'única poesía religiosa trobacloresca anonima que arriba amb melodía és una
que comen<;a <<Quant ay lo mon», servada únicament a Madrid, B. N., mss. ros (a. A. rr3).
Es tracta d'un manuscrit de 124 folis, amb cliferents tractats llatins; al foli 122 comencen unes
receptes en catala i al foli 123 v.-124 es troba la següent melodía amb refrany que transcrivim
fidelm ent a continuació. Segons una nota que es troba al f. 124, el codex fou propietat cl'un
rector de Cubells, a la diocesi de Vic. 1
Per tractar-se d'una composició melodicament molt preciosa i literariament una mica estranya, cal que hi fem un petit comentari És tracta cl'una can<;ó amb refrany, refrany copiat, com
sempre, només al comen<;ament de la pe<;a. Per la reproducció que hem donat a la pag. 183 i s.,
es veu dar com el copista primerament havia escrit el text, de dalt baix, deixant espais blancs
per a escriure la música destinada al refrany, primera estrofa i endre<;a final. El copista, pero,
es trobit que l' espai deixat per al pautat musical era massa petit, i de moment deixú d'escriure-hi
la notació. Poc temps després venia un altre copista i hi escrivi2 la música tot d'una tirada; adhuc
la melodía destinada al envoi o endrer;a, la va escriure a continuació de la música de !'estrofa, com
si tanmateix hagués de cantar-se després d'ella. Cal només fixar-se en la copia primera del text,
per veure que la tal endre<;a serveix només per al final de toia la composició; la mateixa música
ens ho assenyala prou, cl.onat que de cantar-se després de la primera estroJa, ens trobaríem amb
una rcpctició continuada ele la darrera frase musical, rcpetició que es faria monotona i sense solta.
La construcció literaria d'aquesta pc<;a esta composta pe1 quatre versos de set s!J.labes .
per al refrany; dos d'onze amb cessura a 1:1 quarta, un de tretze amb cessura a la sisena, i un de
set pcr a les estrofes, idos versos d'onze amb cessULa a la quarta pera l'endre<;a. Construcció que,
recluida amb xifres i lletres, dóna el següent :
Refrany

77 77
CD CD
Meludi'l-: ED' EF

La tercera, Ara tausetz, recorda el fons musical de moltes can<;ons del nostrc folklore musical. D'entre el repertori deis trobadors, és una de les poques que arriben amh un refrany.
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El Dr. Spanke, al qual consultarem el cas - vnlgui acceptar el nostre agraiment ·-, troba
que la construcció global de ]'estrofa i refrany rr I1 13 7 1 14 14 t<S una semblan<;a llunyana amb
h forma cstrofica rr rr 14 del primer trohador provcnyal el comte de Poitiers.
Quant a la transcripció modal, confesscm que és aquesta una de les mclocli.es trobadorc3qucs que cns ha fet pensar més per transcriure -la. Que la melodía cxigcix el modus rr, es dedueix
tot cl'una del cant del refrany; les qua tre síUabes inicials deis versos d'onze síJ.labes i les sis síUabes
r.

Per la descripció del manuscrit, vegeu MASSÓ
l\1anusails Catalrms de la Biblioteca Na·
cional de IVladrid (13arcei::Jna. t8g6), 53 ss. - També
J. DoMÍNGUEZ BoRDO N A, Catálogo de los Manuscritos
ToRRENTS,

Catalanes de la Biblioteca Nacional (Madrid, rg3rl.
s. - Pcl tcxt de la can<;:ó, vegeu 'VI ASSÓ, Nepcrtori, 258. Aqucst manuscrit conté nom és la música
de la can<;:ó que transcrivim a continuació.
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inicials del vers de tretze, exigeixen més aviat el primer modus amb anacrusi. - Per solucionar
tots els punts, fent alhora que el ritme de la melodia no desdigui de la seva bellesa origina!,
la donem com segueix :

no s'ha conservat. Tampoc no s'ha conservat aquella altra tonada, <<Aissi com cel>>, del trobador
Arnaut de Maroill, amb la qual també cantaven les <<Cobles>> de Valencia esmentades. El Misteri
d'Elx, versió potser del segle xrv, servada en un manuscrit del segle xv1 arriba sempre sense
música, pero cita el so respectiu amb el qual devia cantar-se les diferents estrofes; unes vegades
es diu que s'han de cantar al so de can<;ons avui desconegudes, altres a so de melodies del susdit
Raimbant de Vaqueiras, avui també perdudes; una vegada, pero, fa l'advertiment següent:
<<E responguen tantost les donzelles : "Senyora, tot nostre valer">> al so de <<Quant vey la lauzete
mover>>, de Bernart de Ventadorn, justament conservada, i que canta com segueix:
Aquesta melodia es troba al G, f. ro a; R, f. 56 d, i W., f. 190 d; és la celebre melodia
que hom troba com a contrafactum amb el text frances, Plaine d'ire et de desconfort (Rayn. 1934),
al X, f. 47 v. Appel en va donar els facsímils al seu Bernart von Ventadorn, i ara darrerament en donava les quatre versions melodiques al Die Singweisen Bernarts von Ventadorn, 8 ss.
Gennrich en féu un estudi detallat i una bonica transcripció de totes les versions a la Zeitschrift
für Mw., VII, 67 ss., Ja versió del G la transcrivia encara al Grundriss, 237, com a model del
<<vers>>, la qual Besseler reprodui'a, també, a Musik des Mittelalters und der Renaissance, ro6.
Moser, Zeitschrift jür Mw. del 1934, 147 s., la dóna del G; Gérold, La musique au moyen áge, 163,
la transcriu del W, G i R triant les notes que escauen millor dels tres manuscrits; H. Prunieres,
Nouvelle Histoire de la Musique, 74 s., la copia del Grundriss de Gennrich. Raynouard, Choix
des poésies, n, del r8r7, pl. rr, va r¡~produir la música del R. A continuació ofrenem una versió del R:
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del manuscrit de Carpentras>>, a Romanía, XLII (r9r3).
p. r74 ss. - MAssó ToRRENTS, La can~ó provenval en
la literatura catalana, citat, p. [r Ij] s.
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. Massó Torrents creu que la <<Ballada dels goyts de nostra Dona en vulgar cathalan, a ball
roda <<Los set gotz recomtarem>>, i l'<<Imperayritz de la ciutat ioyosa>>, servades amb música al
Llibre Vermell de Mont_serrat, poden ésser escrites al segle xrrr. 1 Deixem de banda aquesta mostra,
d_ona~ .q~e un altre d1a, en parlar de la música del segle xrv a Catalunya, haurcm d'estudiar
Cle~tlf1cament el fet dels cants del Llibre Vermell i d'altres servats a Catalunya. El susdit histonador de la nostra literatura cita les Cables jetes per lo precios cors de Jesu Christ per alguns
homens de Valencia, escrites vers el 1387-1396, 2 que es cantaven amb la melodia popular del
<<A b xanl d' aucells>>. La música d'aquesta melodía tan amada a Catalunya encara al segle xrv,
r. MAssó, Repertori, p. 258 ss. Per la música,
vegeu A nalecta M ontserratensia l.
2. Vegeu A PAGES, <<Poesies catalanes inedites
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Massó i Torrents estudia, encara, el text literari de la Cantillena de la sancta Maria lvfagdalena. nmb la represa <<Allegron-si los peccadors, Lauzan santa Maria Magdalena devotament>>,
coneguda i cantada a Marsella fins a mitjans del segle xvm amb el nom de Cantilena cathalana. Fou publicada primer per C. Chabaneau a la Revue des langues romanes, xxvn, p. 103 ss.;
se suposa que aquesta deuria ésser posterior a la invenció de les relíquies de la santa, 6 de d(J.

MASSÓ ToRRENTS, La

Biblioteca de Catalunya

can~ó

provenral, p. [107] ss.
j2
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sembre del I279· Cita també el Planctus Sanctae Mariae virginis metro vernacu!ó scriptum ante
saec. XIII : <<Augats, seyós, qui credets Deu lo payre>>, que musicalment deuria ésser una de les
més belles del repertori catala i de la qual hem parlat a la pagina 231.

***
Ultra el repertori vulgar i llatí esmentat, resta encara el fons ric de les cantigues del rei Alfons el Savi, en el qua!, ben estudiat, trobaríem un bon rengle de tonades que traspuen el llevat
musical de la Catalunya medieval. Cal recordar que de les 420 melodies del repertori de les
cantigues, vint-i-nou fan referencia a Catalunya, Valencia i Aragó; d'aquestes, sis canten llegendes i fets histories de Montserrat.l
Donat que, com hem apuntat més amunt, estem ja preparant una edició completa de les
melodies de les cantigues d'Alfons el Savi, deixem per a la tal ocasió el parlar sobre els textos
i les melodies del susdit repertori que es relacionin amb Catalunya. Ditem, només, que per
tal que aquesta publicació tingui les garanties maximes exigides per la crítica moderna, l'iJ.Iustre romanista Hans Spanke, damunt l'edició del text feta pel marques de Valmar, cuidara de
fer-ne les notes adients quant a les poesies de les cantigues de Santa Maria

***
1,

Tot finint aquest capítol volem remarcar encara un fet ben impori~nt. És el següent:
quan hom estudia per dins les melodies deis trobadors proven<;als, tot segu(t s'adona que moltes
d'elles traspuen un substratum popular i sovint fins recorden, llunyanament, incisos melodi~
ritmes, cadences i adhuc la modalitat de les tonades del folklore musical cataL't, castella o
del Migdia de Fran<;a. Malgrat aixo, en voler identificar una tonada trobadoresca que de
primer antuvi semblava catalana, hom es troba que tanmateix no pot identificar-la.2
Ha passat massa temps perque una tonada trobadoresca que als segles x;r, XIII i XIV es
servava més o menys {idel dins el folklore tradicional, hagi pogut arribar fins a nosaltres sense
sofrir canvis radicals. Sigui com sigui, és una grossa honor per a la can<;Ó popular catalana el
fet de servar dins el seu repertori un record llunya de les melodies trobadoresques medievals.

r. Les referents a Montserrat foren publicades per
G. M. SuNYOL, a Analecta 11-lontserratensia, v (1922),
361 ss. amb la transcripció que nosaltres treballarem
a Géittingen, al costat de F. LUDWIG.
2. Per tal d'aclarir si aixo que ens passava a
nosaltres tenia un fonament objectiu. demanarem al
mestre Josep Barbera, director del Conservatori del

Liceu de ,B arcelona - que tan de prop coneix el
folklore musical de la nostra península i de tot Europa - que volgués estudiar el cas.. Després d'efectuar un estudi sere de totcs les melodies trobadoresques que avui presentero, no ha pogut identificar-ne
cap d'altra com a vivent dins el folklore musical
ca tala.

ADDICIONS I ESMENES
Pag. zo, nota. - Gracies a la gentilesa del pare G. M. Sunyol de Montserrat, per fi hem
.pogut veure unes fotografíes del Libellus O,rationum de Tarragona amb neumes al marge lateral
del manuscrit. Tanmateix, aquells signes són neumes veritables. Davant d'aquests neumes
escrits sense cap text, un hom resta perplex sobre el significat deis tals neumes. Aquests signes
musicals sembla ciar que foren afegits més tard; els neumes recorden els mossarabics i s'acosten
als romans; és per aixo que de moment no gosem a dir si els tal neumes són simplement visigods
o bé ja romans. Són neumes que el mateix poden ésser escrits al segle VIII que al IX; per manca
de neumes peninsulars d'aquells segles, és molt difícil de dir si ells són d'un segle o d'un altre.
A priori, podríem dir que són visigods, donat que tot elllibre conté litúrgia visigütica, i el text
al marge del qual apareixen els susdits neumes mai no fou emprat per la litúrgia romana. És
el pare Sunyol qui en aquest punt té la paraula. Afegim de passada, que Dom M. Férotin va
reproduir una pagina del citat Codex Veronensis que conté neumes així, a Le Liber Mozarabicus Sacramentorum, taula III. Sigui com sigui, aquests neumes són la mostra més vella de notació musical que hem conservat en un codex catala. (Vegeu fig. gr.)
Pag. zs. - Ratlla rs, diu : 97I; ha de dir : 970.
Pag. 4I ss. - Amb tot intent no hi hem volgut citar bibliografía estrangera; malgrat
a1xo, ultra Leclerq, Dictionnaire d' Archéol. Chrét. el de Liturgie, mot Chantres, vegeu E. Josi:
<<Lectores - schola cantorum- clerici>> a Ephemerides Liturgicae, XLIV, rg3o, z8z ss., on dóna
clarícies sobre els lectors i cantors romans deis segles IV i següents.
Pag. 49 ss. - En el Cartoral del monestir de Poblet, que edita actualment l'Institut d'Estudis Catalans, en un contracte que els monjos fan amb un tal Guillem, vidrier, l'any rr8g, es
traba el «Sig ~ num Guillt lmi cantoris>>, monjo d'aquell monestir.
Pag. ros. - Diu : :J:~ume II; ha de dir : Jaume III. Idem a les pag. 324, ratlla zr, i
pag. 327, ratlla 32.
"'Pag. rr6. - P. Pujol i Tubau, <<I El "Liber Comesé' de .la Parroquia d'Encamp, II El
Breviari de Cuixa>>, al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, fx. ' Descriu un deis pocs exemplars
del Liber Comes servats a Catalunya; és de la primera meitat del segle XII. En parlar del ric
Breviari de Cuixa de comen<;ainent del segle XIII, avui desaparegut, Pujol es limita a copiar la
descripció que fra Guillem Costa, monjo d'aquell cenobi del Conflent, n'havia fet l'any r64g.
Pag. rzo. - Ratlla 7. diu : Antifonari de Bangor del segle vm; ha de dir : del segle vrr.
Pag. I33, nota 4· final. - Diu : pag. zsr ss.; ha de dir : 267 SS.
Pags. I33. qo, r44, I74 i I93 ss. - El pare G. M. Sunyol acaba de publicar Introduction
a la Paléographie Musicale Grégorienne (Desclée et c.ie, I935), traducció francesa de la seva Introducció a la Paleografía Musical Gregoriana que hem citat al text. El pare Sunyol dóna un
bell rengle de facsímils novells, en transcriu fragments de molts d'ells i eixampla for<;a l'estudi
crític i documental. Per a la nostra obra interessa especialment el cap. XIV dedicat a la <<Nota-
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tion catalane)>, pags. 353-382. Ultra els facsímils ja coneguts per l'edició catalamr; ell reprodueix
als gravats 104 i 105 les ,dues úniques pagines de notació catalana contingudes al ms. lat. 14301,
del qual hem parlat nosaltres al n. 0 9 de la llista de codexs descrits al cap. VII. Així com nosaltres el donavem com del segle XI, el pare Sunyol el dóna com del x. Cal fixar-se bé que a la
pag. 133 havíem parlat d'un codex amb neumes catalans que Dom A. Mocquereau havia vist
a la parroquia de Tech, departament de Céret (Pirineus Orientals) els anys 189o-gr, més tard
adquirit per la B. N. de París. Malgrat les consultes fetes a Solesmes per mitja del pare Sunyol
anys enrera, mai no havíem pogut obtenir clarícies sobre el codex en qüestió. El pare Sunyol ens
aclareix ara la cosa, en identificar el ms. lat. 14301 de la B. N. de París amb el mateix que havia
vist Dom Mocquereau a Tech l'any 1891. Sunyol creu que el tal codex provenía de l'antiga
abadia de Santa Maria d'Arles, situada a la vall de Tech.
Als gravats I06-I07 reprodueix Sunyol un fragment molt mutilat de notació catalana del
segle x que ell veié a la Catedral de Barcelona. A les pags. 167 i 170 hem parlat deis fragments
gregorians que hem trobat a J':¡_rxiu de la Catedral barcelonina; no hi citem aquest fragment
perque no-el veiérem pas en fer-hi la nova recerca l'any 1933.
Als gravats no, III i II2 reprodueix fragments de 1' Antiphonarium de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals, 381- que nosaltres hem descrita la pag. 144 i ell no coneixia- gracies
a les fotografíes de la Biblioteca de Catalunya que li prestarem fa anys. Sunyol fa el manuscrit
com del segle XII, malgrat que més bé sembli del segle XI.
Es preciós, en tots conceptes, l'analisi de la notació catalana que hi fa Sunyol en parlar
de les diferents formes dels neumes catalans tot estudiant els facsímils que ofrena en la seva obra.
Al cap. VIII, pag. 164 ss., estudia la notació aquitana quan tracta sopre les notacions rítmiques; en els gravats 21, 22, 23 i 24 reprodueix quatre fragments del M. :i:4o8-5a de la Biblio1
teca de C<¡~.talunya - del qual hem parlat a la pag. 174 - i en transcriu n fragment de cada
planxa. Així mateix, a les pag. 125 ss. estudia la difusió dels neumes, i addueix el testimo-!!_~
del fragment del Responsoriale trobat l'any 1927 pel mateix Sunyol a La Massana (Vall d'Andorra) i del qual parlem a la pag. 414. Per a demostrar l'autor que un copista dins un mateix
manuscrit, o dins un mateix ofici i adhuc dins una mateixa antífona passava d'una notació a
una altra, reprodueix tres detalls d'aquest fragment : el primer, copiat amb notació aquitana
sola; el segon, amb la catalana, i el tercer, on es presenta una antífona copi~da amb notació
aquitana i la indicació salmodica amb la catalana. A la planxa 73 reprodueix un altre fragment
del mateix manuscrit. Sunyol fa el codex com dels segles XI-XII.
Pag. rs6. - En parlar del Ms. 73 de Montserrat, hem remarcat que aquest TropariumProsarium del segle XII, no semblava copiat a Catalunya. En afirmar aixo, ens fixavem en la
seva lletra, i en el fet de dur els tropus de Gloria, dits Regnum, que fins ara no havíem vist al
nostre país. Així mateix, a la pag. 242 s. hem escrit que no havíem vist tropus de Regnurn ni en
codexs catalans ni en cap manuscrit copiat a Castella. Escrites aquelles ratlles, ens ve a la _memoria que el codex M. -I36I de la B. N. de Madrid, Graduale-Antiphonale del segle XIV ofrena
tropus de Regnurn; i com ja remarcarem a Huelgas, r, pag. xvm, aquest manuscrit sembla tanmateix copiat a Catalunya.
Pag. r65. - Fig. 44, diu : Collegianeum; ha de dir: Collectaneum.
Pag. r67. - Ratlla 37, diu: Lleida, Catedral, Roda n. 0 14; ha de dir: Lleida, Catedral, n.o 14.
Pag. r8o. - Al n.o 60 cal afegir:
Darrerament hem pogut estudiar de prop la serie de fragments de códexs gregorians servats
a la Biblioteca de Montserrat. Es tracta d'una coHecció de fulls provinents de diferents manuscrits
en pergamí que van del segle XI al xv. Per al cas nostre interessen:
1.
Un full doble, de format 31'5 x 22 cm., escrit amb notació neumatica catalana del segle XII.
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És un fragment d'un Responsoriale amb el text de )es lli¡;ons de matines i la mítsica-dels pf/. Prové
de la parroquia d'Encamp (Andorra).
'
2.
Un full doble i la meitat d'un altre senzi!l, amb els marges superiors tallats, de format
31'7 x 23'2 cm., del segle XII, amb notació aquitana i catalana damunt ratlla vennella. És un
fragment d'un Responsoriale amb el text de les lli¡;ons de matines i la música deis R¡R¡. Prové de la
parroquia de La Massana (Andorra). El troba el pare Sunyol com a full de guarda d'un manuscrit
provinent de la parroquia de Pal a La Seu d'Urgell.
3· Un full senzill, amb notació aquitana damunt tínia seca, del segle XII. És un fragment
d'Antiphonale provinent d'Ordino (Andorra).
4· Tres fulls dobles, tallats al mig de les pagines 3-4, de format 23 x 18'4, amb notació catalana sense cap línia, del segle XII. És un fragment d'un Responsoriale amb el text de les lli<;ons
de matines i el cant deis R¡R¡. Es tractaria d'un codex molt preciós.
5· Un full simple, amb e marge lateral tallat, de fonnat 47'5 X 30'2 cm., amb notació
aquitana sense línia. És un fragment d'un Responsoriale dels segles XI-XII.
6. Fragment d'un Antiphonale, de format 43'7 x 32'2 cm., amb notació aquitana sense línia,
dels segles XI-XII.
7· Fragment d'un Responsoriale, en el qual se troben verbeta, de fonnat 37'7 X 26 cm., copiat
amb notació catalana i aquitana damunt línia vermella, del segle XIII.

Ultra els fragments de codexs gregorians apuntats al lloc corresponent, afegim ací encara els següents:
60 bis. -
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Lligall de pergamins amb música deis segles XII-XVI. Interessen per a} ' cas nostre:
I.
Full senzill, tallats els marges, format actual de 21 x 12'5 cm., Jmb notació aquitana
damunt linia seca, segle XII. És un fragment d'un Responsoriale.
~
2. Dos fulls dobles, format de 24'5 x 16'5 cm., copiat amb notació catalana de transició-..al'aquitana i sense cap linia, del segle XII. És un fragment de Graduale. A l'ofertori duu diferents flfl.
anotats; en canvi, als introits, al-leluia i Communio dóna només l'íncipit.
3· Un full doble, de format 23' 5 x 15'8 cm., amb notació aquitana sense cap línia, del segle XII.
És un fragment d'un Matutinarium-Missale complet, amb les homílies, R¡R¡., antífones, oracions, etc.
4· Un full doble (manca la meitat de les pagines 3 i 4), i la meitat d'un alt ,e full senzill, de
format 36'5 x 22 cm., del segle XIII. Es tractaria d'un Matutinarium esplendid; conté Verbeta.
5· Full doble, amb els marges laterals tallats, de format 31 x 21'8 cm., amb notació aquitana
molt gruixuda i sense cap línia, del segle XIII. És un fragment d'un Missale completum, amb les epístoles, evangelis, etc., i amb el cant a totes les parts de la missa.
6. Full simple, tallats tots els marges; el format actual és de 32 x 22'5 cm., anotat damunt
pautat de quatre ratlles, dels segles XIV-XV. És un fragment de Prosarium.
60
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Un full doble i un altre de senzill, fragment d'un Antiphonale-Responsoriale, en part, tallats els
marges, format actual 36'7 X 27'4 cm., notació aquitana damunt línia seca, segle XI. Prové de l'arxiu
parroquial de Monrós (Pallars) a cinc hores del monestir de Gerri. Aixo vol dir que aquest fragment
és potser una deixalla d'un Cantorale del citat monestir. El devem a la gentilesa d'Antoni Gallardo,
enginyer, qui el va regalar a la Biblioteca ele Ca.talunya.

Pag. 184 i fig. 53. - Diu : segle XVI; ha de dir : segle XIV.
Pag. r86 i fig. 57· - El Prosarium-Troparium de la catedral d'Osca unes vegades l'anotem
sense signatura, i altres amb la signatura n. 0 4· Aixo prové que actualment el manuscrit no
duu signatura i que per cites que coneixem, abans duia la signatura n. 0 4·
Pag. 203 ss. - En imprimir aquestes pagines no coneixíem encara el Supplementum ad
Fig. ~2.

-

Santo Domingo de Silos, moncstü·, Cantora/e d e Cuenca (fragment), s. xv.
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Kyriale ex codicibus hispanicis excerptum a R. P. D. Germano Prado (Desclée et-socii, 1934). on
!'autor afegeix algunes peces transcrites de codexs catalans que no conegué el malaurat Dom
Cassia Rojo, prior de Silos, en · fer la primera edició. El pare Prado hi edita deu Kyrie, dos
Gloria, dos Credo, quatre Sanctus i dos Agnus. D'aquests, són transcrits de codexs catalans
- gracies a les fotocopies que nosaltres prestarem, fa anys, al pare C. Rojo (t) en demanar-Ji
un estudi sobre <<L'Ordinarium Missae a Espanya des del segle x al XV>>- el Kyrie v <<Deus solus
et immensUS>) del Tropari de Vic, codex CXI, i el Kyrie VII i VIII del Tropari de Tortosa.
Pag. 246, nota. - Ratlla 7, diu : Agnus Dei cara sagrada; ha de dir : Agnus Dei carn
sagrada.
Pag. 263 s. - Sobre les dades del teoric musical angles, vegeu endemig H. Angles, "La
música anglesa dels segles XIII-XIV als paisos hispanics", extret de la <<MisceHania Finke>>, editada
a Analecta Sacra Tarraconensia, XI, 1935, 219 ss.
Pag. 298. - Barbieri (Cancionero Musical, n. 0 243, p. 134 s.) en parlar del cant de la
Sibil-la Juicio fuerte será dado, suposa que els versos castellans de la Sibil-la que es cantaven en
els temples de Castella la nit de Nadal, eren els de Cristobal de Castillejo (vegeu Biblioteca de
Autores Esfiañoles del P. Ribadeneyra, t. xxxn, 245 s.). Cal només fixar-se en la reproducció
que adjuntem a continuació, per veure com els versos populars eren totalment diferents. No
coneixem fins ara una altra versió amb text castella d'aquest cant. Aquesta de Cuenca comen<;:a
amb el~- en llatí, seguit del Ri'· Juicio fuerte. Les dues primeres estrofes - totalment desconegudes - durien tm dramatisme punyent quan es cantaven al segle xv; les estrofes restants
s'adiuen amb les del text catala. No cal dir que per tal quf'! la melodía es presti al text de cada
estrofa, varia for<;:a· segons la lletra que canta. (Vegeu fig. 92.)
Pag. 324 s. - Sobre els dies assenyalats per a tocar l'orgue en te~ps antics a diferents
paisos d'Europa, llegiu J. Handschin, Zeitschrift für Mw., 1935, 108 ss., on encara cita la literatura moderpa que més interessa coneixer per a aq11esta qüf'stió.
Pag. 330, nota I. - Ratlla 5, di u : n. 0 44; ha de dir : n. 0 45.
Pag. 362, nota. - Ratlla 24, diu : no es presenten; ha de dir : no es presten.
A punt de tirar aquestes Addicions, rebem l'obra monumental de Fernando Liuzzi, La
Lauda e i primordi della melodia italiana, !-JI [Roma, 1935]. Es tracta d'una ~dició principesca
del més ric i luxós que s'hagi editat de la música medieval en els nostres terkps.
No tenim temps ni és aquest ellloc de fer-ne una crítica detallada. A~b goig confessem
que Liuzzi ha fet troballes boniques. Volem dir, pero, que llegides les transcrípcions que ell
dóna del codex de Florencia, ens refermem en el que havíem dit en el text. Moltes d'aquestes
melodies no es presten ni tan sois al ritme binari. N'hi ha prou amb citar els n. 5 I, XI, XVI, XXIII,
XXXI, XXXII, XXXIV, XLII, XLVII, LIII i LVII perno allargar la llista. Algunes d'aquestes melodies
- com la XVI, per exemple - serien delicioses cantarles amb ritme lliure com de cant gregoria.
Amb ritme mensura!, per molt que ell estudü el text amb les elisions i contraccions i la construcció estrofica i s'esforci a distribuir bé els accents i la lletra mateixa, rarament podian
ésser esteticament belles i entenedores per al poble al qual es destinaven. La qüestió de les
pliques, que Liuzzi pretereix, no és pas tan senzilla; la deis accidents a suplir no és tampoc
tan clara, ni de molt, com l'autor suposa i practica en algunes de les seves transcripcions.
Pag. 385. - Diu : Fig. 89; ha de dir : Fig. 90.
Pag. 393· - Sorpren una mica que F. Hamel, en donar la Kalenda maya de Raimbant de
Vaqueiras al Das Atlantisbuch der Musik (Berlin-Zürich, 1934), pag. 122, es limiti a reproduir la
transcripció de P. Aubry del 1909, com si talment no existissin les transcripcions de Ludwig i
Gennrich, que són molt més belles.
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Fig. I .-Barcelona: Col·lecció particular, segle XIV.
Angels que sonen l'orgue i el llaüt.
Fig. 2. - Valencia : Museu Diocesa. Detall de
<<La Verge de la Lleü, per Lloren<; de Saragossa (!), segle XIV. Un angel amb l'orgue.
Fig. 3- - Barcelona : Col-lecció Soler i March.
Trompeta i llaüt de plectre, arpa, flauta dolr;a
i orgue.
Fig. 4 · - Lleida : Catedral vella; capitell del
creuer, segle XIII. El rei David sonant 1' arpa.
Fig. 5. - Seu d'Urgell : Catedral, segle XII;
capitell del claustre, segle XIII. Instrument
d'arc, dit rabeu.
Fig. 6. - Ripoll : Fa<;ana del monestir, segle XIL
Músics que sonen el rabeu (o rabaquet) i salteri.
Fig. 7· - Ripoll : Fa<;ana del monestir, segle XIL
Dos personatges amb el · corn i la flauta de
-Pan.
Fig . 8. - Monestir de Santa Maria de l'Estany:
Detall del claustre, segle XIII. Un joglar amb
el rabeu (rabaquet) i una joglaressa amb els
crotals.
Fig. 9. - Girona : Catedral. Baldequí. Personatges que sonen la viola, el flabiol amb el
tnmborí, l'orgue de ma, els címbals i el llaüt.
Fig. 10 . - Sant Martí de Fenollar. Vells de
1' Apocalipsi amb la copa i un instrument de
corda (rubeba?).
Fig. 11. - Girona : Catedral, Beatus del 975·
Personatges amb · un instrument de corda
(rubeba?).
Fig. 12. - Seu d'Urgell :, Catedral, Bentus, vers
l'any 1000, f. 157 V 0 Se~ersonatges al voltant
de 1' Anyell amb vihueles· rie 1~ui,
Fig. 13. - Seu d'Urgell : Cat"é"dral, Beatus, vers
l'any 1ooo, f. 213 v. 0 Personatges que adoren
!'estatua de Nabucodonosor. Són joglars amb
el corn, címbals, instrument de percussió (de
membrana?), flauta doble, vilnwla (guitar1•a) i
tuba.
Fig. 14· - París, B. N. lat. 6 2 , f. 64 v. 0 Biblia
de Roda, vers l'any 1000. Personatges que
adoren !'estatua de Nabucoclonosor. A ma
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dreta, ultra els joglars, mus1cs amb 1' arpa,
lira-cítara, corn, flauta de Pan i flauta doble.
Fig. 15. - Barcelona : Museu Diocesa, n. 0 8ou.
Fragment d'un codex catala del segle XL Dos
músics, un ai:nb el salteri i l'altre amb la
rubeba (?).
Fig. r6.- Valencia: Biblioteca Universitaria, 788.
Doctrina Cristiana, f. 27, segle XIII. Quatre
personatges amb la bombarda.
Fig. 17. - Palma de Mallorca : Arxiu Historie,
Llibre dels Privilegis, del 1334. Coronació del
rei J aume III, amb dos músics que sonen el
llaüt i la viola.
Fig. 18.- Valencia: Museu Diocesa, <<La Verge de
la Llet». Retaule de Lloren<; de Saragossa (?),
segle XIV. Quatre angels que sonen la viola
da braccio, l'orgue i dos llaiits.
Fig. 19. - Valencia : Muse~1 Diocesa. Detall del
retaule <<La Verge de la Llet», de Lloren<; de
Saragossa (?), segle XIV. Un angel amb la
viola da braccio.
Fig. 20. -Barcelona: Museu Diocesa, n. 0 8054.
Retaule de <<Tots els Sants>>, del taller ele
Serra, segle XIV. Dos angels que sonen la
flauta dolr;;a i l'orgue.
Fig. 21. - Barcelona : Musen Diocesa. n. 0 8059.
Fragment del retaule de <<Tots els SantS>>, del
taller de Serra, segle XIV. Personatge que
sona el Salteri.
Fig. 22. - Barcelona : Museu Diocesa, n. 0 8131,
segle xv. Tres angels que canten música a
veus, tres que acompanyen amb el llaüt, la
flauta dolr;;a i altre llaüt.
Fig. 23. - Barcelona : Museu Diocesa, n. 0 8132,
segle :XV. Fragment de !'anterior. Tres angels
que s~en la flauta i dos llaiits.
Fig. 2 .¡.- <::ardona: Església parroquial, segle xv.
Tres músics que sonen la viola, el llaüt i la
flauta dolf(a.
Fig. 25. - Bárcelona : Col·lecció Dalmau. Mestre
de Guimera (?), segle xv. Sis angels que canten
i altres dos que acompanyen amb el llaüt i
l'arpa.
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Fig. 26. Barcelona : Arxiu Corona Aragó,
Ripoll, 74, f. 3 v. Tonnle, segle X.
Fig. 27. Barcelona : Arxiu Corona Aragó,
Ripoll, 106, f. 92 v. Cant de la Sibil-la, segle X.
Biblioteca de Catalunya
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Fig. 28. - Vic : Catedral, codex XLVIII. Sacramentarium del bisbe Oliva, copiat el 1038,
f . 82 V.
Fig. 29. Barcelona : Arxiu Corona Aragó,
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Ripoll, u6, f . ror, segle xr, afegit a finals del
segle XII o comen.yament del XIII.
Fig. 30. - Girona : Col-legiata de Sant Feliu,
codex 20. Antiphonarium-Responsoriale, segles
XI-XII, f. 8 V.
Fig. 31. Barcelona : Arxiu Corona Aragó,
Sant Cugat, 3· Lectionarium, segle XI, f. 63.
Fig . 32. Barcelona : Arxiu Corona Aragó,
Monacals, 38r. Antiphonarium, segle XI, f. 8 v.
Fig. 33· - Vic : Catedral, codex cxr. TroparittmProsarium, segle XII, f. 74 v. - 75·
Fig. 34· - Vic : Catedral, codex CXI. TropariumProsarium, segle XII, f. 49.
Fig. 35· - Girona : Bibl. Sombola. Lectionarium,
segle XII, f. 8.
Fig. 36. - I.leida : Catedral, Roda 14. Pontifica/e del segle XI. f. 123 v.
Fig. 37· -París, B. N. nouv. acq. lat. 495. Troparium de Girona, segle XII, f. 48 v. - 49.
Fig. 38. - Vic : Catedral, codex XXXI. Troparium-Prosarium, segle XIII, f. 67 v.- 68.
Fig. 39. - Barcelona : Biblioteca de Catalunya,
M. II47· Graduale del segle XII, f. 77·
Fig. 40. Barcelona : Arxiu Corona Aragó,
Ripoll, gg. Collectaneum del II73, f. 32.
Fig. 4L - Barcelona : Biblioteca de Catalunya,
Ms. 6rg. Antiphonale Barcinonense, segle XIII,
f. go v. -gr.
Fig. 42. -Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant
Cugat, 40 . Consueta de Sant Cugat, seguida
d'un Tonarius, del !219-1221, f. r6o v.- r6r.
Fig. 43· - Tortosa : Catedral, codex 135. Troparium-Prosarium, segle XIII, f. 85 v. - 86 .
Fig. 44· -París, B. N. lat. 5132. Collectaneum
de Ripoll, segle XII, f . 108 v., afegit al segle
XIII.
Fig. 45. - Barcelona, A.rxiu de la Catedral, s. s .
Fragment d'un A ntiphonarium, segle XI.
Fig. 46. - Vic : Catedral, full solter s. n. Fragment
d'un Lectionarium, segles XI-XII.
Fig. 47· - Tarragona : Arxiu Historie Arx'diocesa, Codex I. Fragment d'un A ntiphonariumResponsoriale, segle x.
Fig. 48. - Tarragona : Arxiu Historie Arxidiocesa, Ms. 6/3. Fragment d'un Lectionarium,
segle XIII.
Fig. 49. - Barcelona : Biblioteca de Catalunya,
M. qo8-r.. Fragment d'un Graduale, segle XI.
Fig. so. Ripoll, Musen Folkloric, sig. A4.
Fragment d'un Graduale, segle XII.
Fig. 51. - El Escorial, Biblioteca del Monestir,
Z . II. 2 . Codex del segle XI, f. 287, afegit a
comen.yament del segle XIII.
Fig. 52. - El Escorial, Biblioteca del ~1onestir,
sig. S. I. 3· Breviari d' amor, codex del segle XIV,
f. I.
Fig. 53. - Madrid, B. N. Mss. ros (A. u3).
Collectaneum, segle XIV, f. 123 v.- 124 .
Fig. 54· - Sant Joan de les Abadesses, s. s.
Fragment del segle XIII.
Fig. 55 . - Sant Joan de les A.badesses, s. s·.
Fragment del segle XIII.
Fig. s6. - Osea, Catedral, Codex I. Hymnarium,
segle XI, f. 13 v.
Fig. 57. -Osea, Catedral, Codex n. 0 4. Prosarium-T¡·oparium, segle xn, f . 21 v.- 22.

Fig. 58. - Osea, Catedral, codeilf- n. 0 32. Lectionariurn, segle XTI, f. 27 v.- 28.
Fig. 59. - Osea, Catedral, codex rg. Matutinarium, segle XIII, f. 40.
Fig. 6o. Barc elona~ Arxiu Corona d'Aragó:
Monacals 38 r, A ntzphonanum, segle XI, foh
13 V.
Fig. 6r. - Osea, C~tedral, Codex n. 0 4, Tropa rium, segle XII, f. 127 v.
Fig. 62. - Vic, Catedral, Codex CXI, Troparium,
segle xu, f. 42 v.
Fig. 63. - Vic, Catedral, COdex CXI, Troparium,
segle XII, f. 50 V. - 51
Fig. 64. - Tortosa, Catedral, Codex 135, Troparium-Prosarium, segle XIII, f . .).
Fig. 6_1. -Palma de Mallorca, Arxiu Capitular, s.s.
Hymnarium, segles XIV-XV, f. 20 v.
Fig. 66.-Palma de Mallorca, Arxiu Capitular, s . s.
Hymnarium, segles xrv-xv, f. 66 v.
Fig. 67. - Vic, Catedral, Codex XXXI. Tropa.rium-Prosarium. segle XIII, f. 40.
Fig. 68. - Vic, Catedral, COdex XXXI. Troparium-Prosarium, segle XIII, f. 40 v.
Fig. 6g.-Palma de Mallorca, Arxiu Capitular, s. s.
-Hymnarium, d eis segles xrv-xv, f. 312 v.- 313.
Fig. 70. Girona, Col·legiata de Sant Feliu.
Antiphonarium, s. XI, f. 21 v.
Fig. 71. Barcelona, Arxiu Corona d' Aragó.
Monacals 381. Antiphonarium, s. XI, f. g.
Fig. 72. - París, B. N. l~t. 5132, Colledaneum
de Ripoll, SS . XII-XIII, J. 109.
Fig. 73·- Cordova, Catedyal n. 0 1, H omiliarium,
segle x, f. 6g b.
J
Fig. 74· - París, B. N., lat. 1154, f. 122 a. Collei_-:.,
taneum, segle x.
Fig. 75· - Biblioteca Vaticana, Reg. lat. 125,
f. 76 v. Lectionarium monasticum, segle XIII.
Fig. 76. Lectionarium, s. XI. París, B. N.,
lat. 5304, f. 112 v.
Fig. 77. ---- París, B. N., lat. 283¡;¡, f. 123 v. (s. XI).
Fig. 78. - París B. N., lat. r'l39, f. 58, Collectaneum, SS. XI - XII.
Fig. 79- -- París, B. N., lat. 5302, f. 82, Lectionarium, s. XI.
Fig. So. - Roma, Biblioteca Vaticana, Urb. lat.
602, f. g6 v. Troparium Caninense, segle XII.
Fig. Sr. - Montpeller, Archives de l'Hérault.
Lectionarium, segle XII, f. 52.
Fig. 82. - París, B. N., lat. 781, f. 187, Breviarium, S. XIII.
Fig. 83. - Tarragona : Musen Diocesa, Cantorals d' Arbeca, n ° 44- Lectionarium, segle XV,
f. 26.
Fig. 84. - Catedral, s. s .. Lectionarium, segle xv.
Fig. 85. - Barcelona, Biblioteca de Catalunya,
M. 1409-8. Segle XIV.
Fig. 86. - Perpinyi, Catedral, full de guarda,
segle xv.
Fig. 87. - París, B. N . fr. 844, f. r v.
Fig. 88. - París, B. N. fr. 844, f. 78 v.
Fig. Sg. - París, B. N. fr. S44, f. 117.
Fig. go. - París, B . N., f . fr.y. 22543, f. 30 c.
Fig. gr. - Verona, Biblioteca Capitolare, Ccdex
LXXXIX, Libellus Orationum, S. VIII.
Fig. 92 _ - Monestir de Santo Domingo de Silos,
Cantora/e de Cuenca (fragment).
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ABADAL I VINYALS, R., 25.
Auno, levita, dóna llibres,
(972)' 122.
ABDERRAHMAN III, Califa
de Cordova, 39·
«Ab xant d'aucellsn, 408.
A. CABOOT (t II6g), 53·
AcrscLE, sant, 18.
AcTo, llega !libres (ror8
Í 1056), 123 S.
Actus Apostolorum, II7,
119, S., 122.
AcúTuL, bisbe d'Elna (segle vn), 7·
ADABERTUS, archidiaconus
de Vic (s. xr), 47·
ADALMANDUS, dóna !libres
(1018 i 1056), 123 s.
ADAM DE LA HALLE, trobador - jeu de Robin
et Marion, 329.
ADAM DE SAINT-VICTOR, 6g,
217, 219 SS.
«Ad Carmen populi f!ebile
cunctin, planctus dedicat al c:omte Borrell
(t 1018), 252.
A d d i t a m e n t a , 332.
ADLER, G., 24, 266, 288,
340, 351, 375·
ADRIÁ, sant, 18.
«Ad Sancta (Sanctam) Hierusalemn, 16.
«Ad te levavin, introit, 125.
JEGIDIUS ZAMORENS1S, teoric (s. XIII), 263.
AELFEAH, bisbe (s. X), 82.
AGATA, santa, 13.
Agde, 34·
Ager, 47, 156, 176.
AGNFs, santa, 84.
- Drama proven<;al de,
395·
AGU1LÓ, M., 26.

AGUIRRE, cardenal, 6, S,
27, 29, 35. 42.
AGUSTÍ, A., arquebisbe de
Tarragona, 288.
AGUSTÍ, pseudo, 302.
A'GUSTÍ, sant, 26, 55, 125,
r 58, 288, 300.
- Ofici rimat, 148, 150,
250.
AHEMER1CUS, bisbe de Roda ( 1007), 123.
A1MERÍ, comte de Narbona, 324.
A1MERic DE BELENOI, trobador, 321, 404.
A1MERIC DE PEGU1LLAN,
trobador, 318, 321, 397,

400.
«En greu pantaisn, 400.
«Qui la ve en ditzn, clescort, 345·
A1MER1C DE SARLAT, trabadar, 391.
A1MERrcus, gramaticus de
Barcelona (noo ss.), 45·
Aix, 310.
ALAMANY HucH (n1r), 54·
Alaon, monestir, 53·
A 1 b a, 334, 338, 372.
ALBAREDA, A., 63, 66, 132.
ALBARUS, clóna Missalem,
Lectionarium et o r g a n u m a Tona (888). 82.
ALBERT, :.:arclenal de Santa
Sabina (noo), 37·
ALBERTIN1, E., 3·
Albi, 174, 176, 193.
A 1 bogo n, 97·
Alcover, 170.
ALCUÍ, 22, 25, 62.
ALDHELM, bisbe (t 709), So.
Aleixar, 174.
«A !'entrada del temps clan>,
343 s.

«Alentrant d'amorsn, 332.
ALEXANDER (1169), 128.
ALEXANDRE IJ, papa, 27 SS.,
33. 56.
ALFARIC, P., 330.
ALFONS I, comte-rei de Catalunya-Aragó, 70, 260,
317 SS., 325, 332, 341,
344, 365 S., 379, 384,
389, 391 S., 397 S., 403.
«Partiment amb Andrieun, 341, 364.
"Per mantas guizas m'es
datzn, 363 s.
ALFONS II, comte-rei de
Catalunya-Aragó, 37,
322 S.
Joglars del seu seguici,
323.
ALFONS III el Benigne,
comte-rei de CatalunyaAragó, go, 314 ss., 336,
403.
ALFONS V el JVfagnanim,
rei de Catalunya-Aragó,
328, 345·
ALFONS VI, reí de Castella,
33·
ALFONS VII rei de Castella,
254. 317.
ALFONS VIII. reí de Castella, 317, 366, 389.
ALFONS X el Savi, reí de
Castella i León, 44, 46,
85, 296, 326, 330.
Cantigas, 256, 296, 343,
347. 350, 352 s., 362,
368 S., 372, 394, 410.
Partidas, 330.
ALFONS VI, rei de León, 34·
ALFONS III de Portugal,
326.
ALFONS, comte de Proven<;a, 317 s.

ALFONSO DE MÚRC1A, jc•
glar, 324.
Alguer, 296.
ALHAKEM 11, Califa de
Cordova, 39·
A 11 e 1 u i a, cant de 1', 7·
«Alleluia, Dies sanctificatusn, 265.
«Alleluia. Personet nostra
iocuncla>>, seqüencia,
22!.

ALMANZOR, reÍ arab, 115.
'«Alme Pater fili neuma
eleysonn, 204.
! «Alme rex, Christen, verbe4 ta, 238.
Almeria, 254, 384.
..,_...
ALMoDis, comtessa de Barcelona, 27, 29, 34·
ALONSO, compositor S. XVI,
298.
ALÜ&-MONER, Ramon d',
X¡l/_1, 72, 294, 374·
ALTF¡l\URUS, prevere (g88),

<

t"22.

ALTISENT, J . B., 11, 150.
AMADOR DE LOS Ríos, J.,
55. 375·
AMANIEU DE SEsC,\s, trobador, 323.
AMAT, F., 29 s.
AMATUS, clergue, dóna
!libres a Mon tserra t
(1o8z), 125.
AMBROS, sant, 8, 26, 158,
346.
Amiens, 264, 306, 308.
- Bibliot. ms. 573, 308.
- · Saint-Remi, 308.
AM1LLAU, R. de, cantor (?)
de Montpeller (s. XIII),
32!.
«Amors m'art con fuoc am
flaman, 357·

* Cal advertir que, en citar l es biblioteques o arxius, el nombre que segueix el fons re:opectiu indica la signatura que hi duen els manuscrits; les altres xifres porten a les planes. Els nombres impresos en negretes signifiquen les planes on es tracta especialment deis mots respectius. El nombre entre parentesis que segueix després
deis personatges fa referencia a !'epoca del document corresponent apuntat en el text.

''Amors merce no sian, 406.
Ana f i 1 (Anefil, Añafil,
Annafir), 86, go.
Anafiler, go.
Anagni, 56.
ANDREAS, princeps cantorum (t 525), 42.
ANDREU, sant, 13, rS, 82,
128, 174. 220.
ANDREU DE FEIXES, 71.
ANDRIEU, trobador, 341.
- Partiment amb Alfons I,
364.
ANEI.IER DE ToLOSA, trobador, 403.
ANGLADE, J., 338, 389.
ANGLES, H., 8, 6o, 67, 90,
136, rg6, 254, 268 s.,
296, 298, 308, 31 r, 324,
334, 340 S. , 349 SS., 361,
404, 416.
Aniane, monestir, 132.
ANNO, bisbe de Freising
(s. rx). So.
ANONIM d'Anglaterra, 263,
348.
Antijaner (1045), 123.

Antijernario
( Antiphonarium), 119.
Antifonario ~um suo Tropario (ro6g), 125.
Antifonáris servats a Catalunya, 202.

A ntijonarium cum Ofjicia•·• rio, 126.
Antiphonaad offer en d u m, 203.

Antiphonario cum ipso canono socharrato, 124.
A ntiphonario cum ipso Psalterio, 126.
Antiphonarium ( Antijonarium), 35, 116, 119,
121 SS., 125, 126 SS.
A ntiphonarium, llegat a
Sant Fruitós de Guils
(Urgell), el goo, 35·
A ntiphonarium, preu que
costava el 1076, 126.
Antiphonarium, mossárab,
g.

Antiphonarium cum
ponsoriis, 125.

Res-

ANTOLÍN, G., 180.
ANTONET, N., constructor
el' orgues (s. xrv), 8 5.
ANUNCIACIÓ, festa de]', 35·
Apocalipsim, 122, 126.
APOL·LÓ, 2.
Apostolus, II6.
A p o s t r o p h a mossitrab dins la notació cata,lana, 38.
APPEL, C., 310, 340, 344 SS.,
349. 351, 353. 355. 360,
379 S., 387, 409.

Apt, 72. Bibl. Capitular:
Ms. 4, Troparittm (segles x-xr). 271.
AgurLINus, abat de Sant
Joan de la Penya (segle xr), 27 ss.
Aquisgran, So.
Aquitimia, ducs d', 384.
«Ar agues e u mil mares de
fin argem, 36r.
«Ara lauzetzn, 406.
ARAMON, R., XVI, 405.
Are h i e a n t o r a Roma
(s. vrr), 46.
Archiparaphonista
a Roma (s. vrr), 46.
ARco, R. del, r86, 246, 292.
ARDENCHUS, ]evita et caput
scholae de Barcelona
(1087), 49·
ARÉVALO, F., 15.
ARIBO SCHOLASTICUS, teoric (s. xr), 327 s.
Ariza, 324.
Aries, 23, 325, 364.
- Monestir d', 61.
Aries, abadia de Santa
Maria (Pir.-Orien.) 412.
ARMENGOL, comte d'Urgel! (1r86), 53·
ARMENGOL,
sant,
bisbe
d'Urgell, 250.
ARNALD, cantor de Lleicla
(r2r6), 57·
ARNALD, cantor de Lleida
(r279l, ss.
ARNALDUS, abat de Sant
Feliu de Guíxols (1052),
48.
ARNALDUS, bisbe de Barcelona (1142), 50.
ARNALDUS, comte de Pallars (s. xr), 47·
ARNALDUS, monja de Ripoll (ss. x-xr), xr.
ARNALDUS, precentor de
:§arcelona (1237), 57·
ARNi LDUS DE CABOEZ (seglé ~ x¡) ;\ 47·
ARNALDUS DE
CHERAZQUIO, precentor d'Urgell (1248) , 55·
ARNALDUS DE MoNTE, monja de Ripoll (n73), xr,
65, 156, 158. 259 s.
ARNALL, llega ]] i b re S
(1055). 124.
ARNALLUS, bisbe de Vic
(1106), 49.
ARNALLUS, bisbe cl'Urgell
(r186), 53·
ARNALLUS, precentor de Girona (1197), 53·
ARNALLUS, prior de Sant
Cugat (1205) 70.
ARNALLUS ERMENGAUDI,

b i s b e de Barcelona
(I139). 51.
ARNALLUS GERinERTI, cantige de Bar e e 1 o n a,
(IIo6), 54·
ARNAU, (1206), 71.
ARNAU, bisbe de Barcelona, llega !libres ( II 42),
128.
ARNAU, llega !libres (1059),
124,
ARNAU, monja de Ripoll
(ss. x-xr), 64.
ARNAU D'AVINYÓ, senyor
de Berenguer de Palou,
179·
ARNAU DE FERIGOLA, prec en tor de Tarragona
(1246-1251), 59·
ARNAU DE GRANADA, monja de Sant Cugat (r2r6),
7!.

Ail.NAU DE PEREXENS, bisbe d'Urgell (s. xn), 365.
ARNAU DE VILANOVA, 324,
375·
ARNAUD, A., 310.
ARNAUDÓ, joglar, 365.
ARNAUT DANIEL, trobaclor,
392, 397ARNAUT DE MARO!LL, trobador, 318, 367, 394 s.
397··
«Aissi com ce!>>, 409.
«Molt era m dolz mei conzin>, 394·
ARNEDO, Didac, bisbe de
1\Iallorca, 289.
ARNULF, abat de Ripoll
(t 970). 25, 33. 6o.
Aroles, monestir, 50, 52.
Arpa, 85, go, ro6, 128,
345·
A r p a s e n g 1 a , go.
Arras:

Bibliot. Municipal.
Codex 75 provinent de
St. Waast (s. xr), 196.
Codex 307, 308.
A r s a n t i q u a , 258.
A r s no v :f, 258.

Ars Priscian{;• 62.
ARTALDUS, bis.be cl'Elna
(1155), 52 . ..
ARTUSET, joglar; 399·
ARXIU MAS, 79, go.
AseAN!, bisbe de Tarragona (s. v) , 2I.
AT DE MoNS, trobador, 404.
ATó, bisbe de Vic (t 970),
25, 6r, 121 s.
ATO, caput scholae, de Barcelona (roos-ro2o), 48.
AUBRY, P. JOS, 341, 344 S.,
347, 379 SS., 393, 395·
Auca (Oca, Burgos), 6.

«Aucasin et Nicoleten, tonada d', 329.
AuDAx, metropolitade Tarragona (s. vrr), 7, 11.
AUDE, E., 296.
AUDIAU, J. , 399·
«Audite quid dixerit : Judicii · signumn, 106, q8,
170, r86, 192.
«Augats, seyós, qui credets
Deu lo payren, 231, 410.
AUGUR!, sant, diaca de Tarragona (s. m), 3, 16, rS.
AUGUSTAL, lector de Tarragona (s. m), 3·
AURELIANUS DE REOMÉ (o
de MouTIER-ST.- JEAN),
teoric (s. rx), 6o, 62.
AURELIUS PRUDENTIUS
CLEMENS, poeta cristia,
1J.
•.cAu reparier que ie fis de
Prouvencen, 331.
Aurillac, monestir, 25, 6o,
6J.
Ausona (Vic), 6, 25, IIg.
__ Vegeu Vic.
Avellanas, monestir, 29.
«Ave maris stellan, himne,
2!2, 298.
«Ave, verumcorpusnctumn,
tropus d'Hosanna, 251.
Avinyó, 23, 72, 58, 265.
Polifonía de la cort papal d', 263.
Sant Ruf, s8 S.
Avinyó, castcll, 379·
AYGO (972), 122.
AYMÉS, R., cantor (?) de
Montpeller (s. xrn), 321.
AzEMAREs, caput scholae
d'Elna (r 130), 50.
BABRA, antiquari, 156.
B a e í, go.
BACON, H.ogerius, 298.
BA.UMER, S., 13.
Baetica (Província), 9.
BAIST, G., 284.
BAIXAULI, M., 269, 282.
B a 1 a d a (Ballade), 338,
342 SS., 368, 372.
<<Balada da Nostra Dona>>,
343·
BALAR!, J ., 45, 115, 125 S.
B a 11:
- Diferencia entre dansa
i ball, 337 s.
B a 1 1 ata, 343·
BALLESTER, J, Constructor
d'orgues (1392), 85.
BALUZE, E., 28 ss.- Vegeu
MARCA.
Bamberg:
St:¿atsbibl. Ed. IV. 6,
349, 352 S., j6I.
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Bangor, monestir (Irlanda):
A ntifonarium copiat el
62o-691, ara servat a
Mila, n 7 , r2o, 4 rr.
BANNISTER, H. M., 20, I66.
Barbastre, 37·
BARBERA, J., 4IO.
BARBIERI, F. A., 269, 289,
298, JOO, 4I6.
Barcelona, x s., xv, 3 s., 6,
14 S., 2) SS., 37, 49 S.,
54, 56 S., 61, 71, 84 S.,
IIS, II9, 125, 127, IJI,
r8o, 197, 212, 232, 263,
265 s., 275, 286, 294,
JI4, 317, 319, )22 S.,
335. J6J, 412.

-

Arxiu de la Ciutat:
Cronica del Racional

-

A rxiu de
d'Aragó:

S. XIV, 88.

la

Corona

JSr, Antiphonarium s. XI, 144,

Monacals.

199. 202, 234· 412.
Ripoll 40 (s. xr), 37,
140, 202, 2IJ.
Ripoll4r (s. xm), 43·
Ripoll 42, teorics musicals (s. xr), xv, 64
S., 136, 2.'j8.
Ripoll52 (s. x), 138,202.
Ripol! 59 (ss. x-xi), 62.
Ripoll 74. Tonale (s. x).
I I, 62, 134 S., 202,284.
Ripol! 76 (s. XIII), I 67.
Ripoll 99, Collectaneum
del 1173 (Pseudo-Calixtinus), 156, rs8,
202 S., 2 T 6, 260.
Ripoll Ib6, 134 SS., 202, ·
21 r, 289.
Ripoll II6 (ss. XI, XIIXIII), IJ6, 202, 2II,
216, 254 S.
Ripoll 129 (ss. xm-xiv),
338, 373·
Ripoll r 39 (s. xv), 260.
Ripoll 199 (ss. XI-XII,
XIII), 146, 148, 202,
2r6; 255.
Sant Cugat 3, Lectionarium (s. XI), 140,
143 S., 202.
Sant Cugat 20, Consueta (ss. XIv-xv), 69,
216.
Sant Cngat 46, Consueta (s. xrn). 43,
68 S., 160, 162, 202,
2II S., 216.
Sant Cngat 47, Sacramentarium i Missale
(s. XIII), 71, 167, 202.
Sant Cngat 73, Rituale
del rz8r, 160, 202.

Sant

Cugat,

Carto-

rium d'Ager (s. xm),

rale, 69 ss.

JI l.

Catedral:

Fragments
gregorians
(ss. xn-xni), r8o.

Codex 77, Con>ueta
(s. xrv), 212, 233 .
Consuetes (ss. XIV·XV),
fragments, 282.
Codex ro4, 31.
Codex ros, L< ;tionarium, 26, 31.
Codex ro7, Lec.'ivnarium (s. xrv), 3!.
Codex 108, Lection:trium
(s. XIV), 31.
Codex 109, Lectionarium (finals s. xrv),
JI, 240.
Codex r ro, Lectionarium (s. xrv), 31,
294·
Codex rrr, 31.
S. s., Lectionarium (segle xv), 296.

Arxiu de /'Hospital de
Santa Creu, r¡6.
Ar;o:iu del Reial Patrimoni (Ms. S. XIV), 327.
Bi?!ioieca de Catalunya:
M. 39, Cantor ale (~. xv),
272, 28J .
M. 40, Cantor ale (s. xv),
272, 28J.
.
M. 250, Cantora/e (segle xv). 263.
M. 659, PsalteriumHymnarium (s. xv),
JIO .
M. 662, Antiphonarium
(ss. XIv-xv), 234, 235,
2J8.
M. 663, A ntiphonarium
(s. xv), 240.
M. 706, Antiphonarium
(ss. XIv-xv), 234, 235,
2J8.
M. 883, De Canendi
scien.tia (s.xiv), 265 s.,
375·
M. 888, Antiphonarium
(s. xrn), 166 s., 202,

Liber Aniiquitatum, 45
SS., 51, 53 SS.
S. s., fragments de manuscrits gregorians
(ss. XI-XIII), 167 S.,
202.
Llibres de cant que servava l'any 1421: Li- ·

ber de diversis canti- '
tenis in latino et vulgari, Libcr de contrapuncto antiguo, Liber de diversis cantilenis in nota, 129 s.
Manual de Pere Borrell

2 I l.

889, Graduale (segle XIII), 167, 202.
M. 911, Troparium (segle xv), 208.
M. II47, Graduale (segle xn), 152, 156,
202.
M. 1327, Cantora/e (segle xv), 251.
M. 1408, Fragments de
manuscrits gregorians
(ss . XI-xm) 174 ss.,
198, 202, 2II, 216,
412.
M. 1409, Fragments de
manuscrits gregorians
(ss. xn-xrn), 176 . 178,
202, 216.
M. 1451, Fragments de
manuscrits gregorians
(ss. XI-xv), r ¡8.
M. r 463, A ntiphonaleResponsoriale (fragment), s. XI, 414.
Ms. ro (s. xv), 345·
Ms. 146 (s. XIV), 372 .
Ms. 28o (s. xvi), 313.
Ms. 239 (s. XIV), 334.
336 .
Ms. 619, Antiphonale
Barcinonense (s. xrn),
69, 160, 202, 2II S.,
2!6, 249·
Ms. n. 0 rooo, Lectiona-

M.

(I 3 66-r 37 rJ, 8s.

-

Rituale, 15.
Sanctorale, 250.
Església del Pi, 176.
M onestir de Santa A nna,
302.

-

Monestir de Sant Pau
del Camp, 327.
Museu de Pintura:
Pintures romanic¡ues de
Sant Quirze de Pedret, z88.
Museu Diocesa, 302 .
N . 0 8oii, fragment d'un
codex (s. xr), 106.
N. o roso, fragments de
de manuscrits gregorians (ss. xr - XIII),
r68, 202.

Orfeó Catala:
1, Troparium-Prosarium (s. xrn), 166,

Ms.

202, 216, 227 SS.,
243 S., 260, 264.
Ms. 9 (s. xvr), 298.
Fragments gregorians
(ss. xrr-xvr), 414·
Carreras Candi i c.a,

·fhaduale

(s. xr).
202, 2 II, 240.
Sant Gervasi:

144,

Convent dels Franciscans, Codex gregaria
(s. xrn), perdut, 133·
<<Barchino laete, Cucufate
vernans>>, himne de Sant
Cugat, 13.
BARONI, cardenal, 7. 27,
29.
BARRAL, vescomte de Marsella, 3 r 8.
BARRAQUER, C., 68.
BARRAU DIHIGO, L ., 314.
BARTHOLOMEIS, V. de, 267.
BARTOLOMEUS, gramatiCUS
de Barcelona (r r 54). 45·
BARTSCH, K., 319, 345·
BASILA (s. VII), 12.
Basi\ea, 90.
BATALHA REIS, P., 340.
BATLLE, P., 20.
BAUMSTARK, A., II8.
BAYART, P., 268.
BAYONA, joglar, 4 oo.
BAXTER, J. A., 264.
BECK, }:, 182, 334, 340 S.,
3-<7· 349. 351, 353. 355.
357, 360 S., 393, 395,
404.
BECKER, Ph. A .. 346.
BEDA, sant, r 58.
BEER, R., 6r, 66, 1}3 53.,
156, 158, 162, 254; 284.
<<Bella domna cara•>, descort, 345, 357·
Bellcaire, 400.
Bell-lloc, 125.
B~llpuig de les Avellanes,
1 monestir, 35. 56.
<<Ben volgra que·m venques>>, 355·
Benavento, 218.
<<Benedicamus>>, tropus, 242.
<<Benedictio ad ordinandum
primicherium >>, 46.
BENET ( = LLOBET?), savi
barceloní (s. x), 6r.
BENET, sant, 121, 168, 335·
- Regla de sant, 8.
Benet de Bages, monestir,
82.
BENITO SANCHEZ, arquitecte (s. xrr), 96.
BERA (888), 82 .
BERART MONDIDIER (BE•
RART DE MONTLEYDER),
trouvcre, 330, 374·
BERENGARIUS (1095), 125 .
BERENGARIUS (rr6g), 128.
BERENGARIUS, abat de Sant
Feliu (1142), so.
BERENGARIUS, caput scholae de Vic (uoo-no7),
48 S.

INDEXS DE NOMS I DE MATfiRIES
BERENGARIUS, caput scho]arum, canonge de Vic
(t I I oS). 49·
BERE"'GARru s, caput scholac atque judex de Girona (?) (1127), 50.
BERENGARIUS, capnt scho lae de Girona (IIr6). so.
13ERENGARIUS, ]ev ita et caput scholae de Barcelona (ro91-II28), 48 ss.,
53 S.
BERENGARIUS, paraphonista de Vic (ro7J-IID6),
47· 51.
BERENGARIUS, SU bdiaca i
caput scholae de Barcelona (1082), 48.
BERENGARIUS DE CAMPO
SCINTILLARUM, SUCCentor de Barcelona (r2371238), 57·
BERENGARIUS DE PETRA,
succentor de Barcelona
(1249). 57·
BERENGAR!US SANCii, canonge i succentor de
Tarragona (t 1246), 56.
BERENGUELA, esposa d'Alfons VII de Castella,
313, 386.
BERENGUELA DE CERVERA,
abadessa d e Valldonze~·•. lla (1237), 57·
BERENGUER, abat de la
Grassa (ruS), 50.
BERENGUER, abat de Sant
Cugat (1205). 70.
BERENGUER, arquebisbe de
Tarragona (u83). 53·
BERENGUER, arxi]evita de
Peralada (r II 8). 50.
BERENGUER, bisbe de Barcelona (s. xr) , 27.
BERENGUER, bi<;be de Barcelona (1212), 57·
BERENGUER, bisbe d'Elna
(1or9). 123.
BERENGUER, bisbe de Girona (s. xv), 26.
BERENGUER, bisbe de Girona (s. XI) , 34 ·
BERENGUER, bisbe de Girona (II42-1 144) , so,
52.
BERENGUER, monja d~ Sant
Cugat (s. xrr). 69.
BERENGUER, succentor de
Vic, ll ega !libr es
(s. XIII?) , 128.
BERENGUER DE CALDERS,
canonge succentor, l'any
1317 m estre de cant de
Tarragona (t 1325). 59·
BERENGUER DE LOTGER,
(s. xrr). 53·
Biblioteca de Catalunya

BERENGUER DE PALOU,
bisbe de Barcelona
(1226). 57·
BERENGUER DE PALOU (Palazo!), trobador, 346,
363, 368, 379 SS.
<<Aital dona>>, 382 s.
«Am la fresca clardab,
379. 381.
<<Bona dona>>, 380.
<<De la ienson>, 380.
<<Dona, la ienser c'om
veya>>, 346, 382.
<•Dona, si·eu tostems>l,
379· 381.
<<Tant m'abelis>> , 383.
<<Totz temoros>>, 381.
13ERENGUER DE PUICHROVISU, precentor de Vic
(r260-I262), s6 .
BERENGUER DE PULCROVISU (1285), 323.
BERENGUER D'ERI!., bisbe
de Lleida (1232). 55·
BERENGUER DE SUBIRATS,
canonge de Barcelona,
llega llibres (r 169). 128.
BERENGUER DE VILARONA,
ard iaca d'Urgell, precentor de Barcelona i
canonge d e Solson a, 56.
BERENGUER WIFRED, bisbe
de Girona (ros1-1093).
34·
Berga, 120.
BERNARD, joglar, 321.
BERNARD DE VILLAMUR,
bisbe d'Urgell (1199),
53·
BERNARDUS, abat de Sant
Vicen<;: de Cardona
(1323). s8.
BERNARDUS, cantor d'Urgell (rr86). 53·
BERNARDUS, caput scho}ae
et judex de Girona,
~J 095), 48.
BERN~DUS, caput scboJarÚmd'e Vic (ro6o), 48.
BERNARDUS, paraphonista
de Vic (IIo6), 49·
BERNARDUS, paraphonista
(s. XIII), 54 S.
BERNARDUS, praecentor
(rrss). 52.
BERNARDUS, praecentor
d'Urgell (rrn-n86),
53 S.
BERNARDUS, primicberius
de Barcelona (II9512o5), 54·
BERNARDUS, judex et caput scholae de Barcelona (1094). 49·
BERNARDUS DE ALBESIA,
precentor del monestir

de Sant Vicen<;: de Cardona (r312), 58.
BERNARDUS DE yACLUSA,
precentor de
Lleida
(1232-1236), 55·
BERNARDUS DE PODIO, Camerarius de Sant Agustí
de Manresa, copista df'
cantarais (s. xrv), 125.
BERNARDUS FERRARI, precentor del monestir de
Sant Vicen<;: de Cardona
(1335), ss.
BERNARDUS NOMINIS DEI,
precentor de Tortosa
(ss. XIII-XIV), 58.
BERNART DE YENTADORN,
trobador, 351 s., 360,
386 S., 397, 409.
<•A! tantas bonas chansos>>, 387.
<<Ab joi mou lo vers>>, 360.
<<Be m'an perdub, 387.
<<Lancan v ei la folha >> ,
351.
BERNART SICART, trobador,
404.
BERNART VIDAL, trobador,
367. 404.
BERNAT (1095). 48.
BERNAT, bisbe de Barcelona (r ro7). 49·
BERNAT, bisbe d'Urgell
(s. xr), 47·
BERNAT, bisbe d'Urgell
(r163), 53·
BERNAT, cantor de la catedral de Barcelona
(rr8s). 53·
BERNAT, comte de Besalí1
(I095·1IOJ). 47 S.
BERNAT BERENGUER, vescomte de Tazone (rr2r),

so.

BERNAT BERENGUER, canonge de Barcelona, llega llibres (r 148). 128.
BERNAT DE BANYERES,
monja de Sant Cugat
(r2r6), -7¿.
BERNAT DE .Coü:, domer
de la catedral de Barcelona i copista de codexs,llega !libres (1209),
5 6, 128.
BERNAT DE CoMENGE, 318.
BERNAT DE FALLINS, llega
llibres (1305). 129.
BERNAT DE POALS (1218).
70.
BERNAT DE PUIG ALT, canonge de Barcelona, llega llibres (n83). 128.
BERNAT
DE
QUEIXANS,
precentor de Girona
(t 1273), 71 S.

BERNAT DE ROVENAC, trobador, 403.
BERNAT DE SANTA MARGARIDA, hebdomadari de
Vic, llega llibres (1202),
128.
BERNAT DE SARRIA, Ca·
nonge de
Barcelona
(IJOO), 84.
BERNAT DESCLOT, cronista,
316 331, 367.
BERNAT (DE TALADEL),
69 S.
BERNAT GONTER de Tarrega (s. xrr), 69 s.
BERNART STUR, mestre de
canta Tarragona (1317),
59·
BERNOULLI, E., 2!2, 345•
362.
BERTRAN DE BoRN, trobador, 318, 344, 363,

398 S.
<<Rassa tan creis>>, 399·
BERTRAN DE BORN, fill.
- <<Gu err'e pantais veis ct
afan>>, 403.
Besalú, comtat, 319, 367,
379·
Besalú, monestir, 25, 123.
BESSELER, H., 72, 106, 340,
349 S., 361, 395, 409.
B euron, monestir, 20, n8.
BEYSSAC, Dom G., 204.
BEZERS, vescomtes de, 384.
Beziers, 322.
BIANCHINI, J. , 9, 15 SS.,
19 S.
Bianya, església de, consagrada el 958, llibres,
12 I.
Bibiiotheca (Bibliotecas, Bibliotecam,
Bibliotega)
( = Bíblia), 118, 121,
126 SS.
Bizanci, 13, 86.
BLACAf<SET, tro bador.
- <<Ben volgra que'm venques>>, 355 ·
BLAI, sant, 306.
BLANC, P., 132.
BLANCA, abadessa del monestir
de
Vallbona
(r 3 2 7 ). 5 8.
BLUME, C., ro, 136, 146,
152, r86, 204, 208, 217
SS., 231, 241 SS., 246 S.,
249. 306, 308.
BoADES, Bernat.
- Libre dels Feyts d'Armes del 1420, 26.
BOECI, 62, 64.
BoHME, M., 267.
BoHMER, E., 288.
BOFARULL, P. de, 30, 40,
52, !22, 324, 326.
54
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BOH1GAS, P., 106, 134 S.,
292.
BoHN, E., 395·
BOHS, ,V., 319.
Bolandistes, ro, 35·
Bolquera (Cerdanya), 373·
B o m b a r d a, 86, go.
B o m b a r d a a b d i se a n t, go.
BOMM, Dom U., 203.
BoNCOMPAR, succentor de
Tarragona (t 1214). 56.
BoNFILL, bisbe de Girona
(s. x), 6r.
BON1F!I.CI, sant, 24.
BoNIFACI JI, marques de
Montferrat, 393.
BoNJFAC1 CALVO, trobador,
345·
B o r d 6 ( = Ferula), 46.
RoRRELL I, comte de Barcelona, 25, 121.
BoRRELL II, comte de Barcelona, 6o s.
BoRRELL, bisbe de Roda
(ros6), 124.
BoRRELL, cscolastic (s. x1),
250.
BORREN, Ch. van den, 133.
BoscH G1MPERA, P., r.
BoTET r S1s6, J., so, 52.
BOTTÉE DE TOULLMONT,
133·
Bourges:
- Processionale del 1517,
294·
BoYL CATERINA, monja
cantora de Valldonzella (". xv), 345·
BRANDIN, L., 345·
BRANDSTETTER, R., 268.
BRA.ULI, sant, bisbe de Sar agossa (t 651), 12, q,
46.
BRAUN, J., II8.
BREUIL, H., I.
Breviari, 128.

Breviarium, (Breviaritt s,
Brevia.rio), u6, 121 ss.,
127 SS.

Breviarium de Barcelona
del 1540, rs.
Brigge:
- COd. 419 (s. xm). 294.
BR!NKMANN, -H., 267, 340.
BR1Z, J ., 28.
BROCA, G. M., 326.
Brull, 168.
Brwsse!·Ies, 132 s.
- Bibl. RoyalB, n. 0 II21 0 1I2J4, 308.
BRUYNE, Dom de, 15, 2!.
BUCHBERGER, M., 118.
BücKEN, E., 106, 26~. 349·
Butcardum, 126.
BURGES, G. P., 326 .

Burgos, g6, 241.
Burriana, 320.
Ca biS C O 1 (s. XIII), 43,
45·
Caboeiro (Pontevedra). g6.
CABRA, joglar de Guerau
de Cabrera, 364.
CABRERA, dama de, 389.
CABRIT, joglar, 365.
«Caeleste praeconium», tropus de Sanctus, 286.
Caesaraugusta, 6.
Cagliari, 17.
Calahorra (Calegurris), 6, 21.
Calatayud, 323.
Calendari , II7.
Cambrai:
- COd. 4 r6, (s. xv), 294.
Cambridge:
Carpus Christi Cod. 173,
294Cüd. 404, 294.
COd. 44 8, 294.
Cód. 451, 294.
Univers Mn. v g, 294·
Camogli, 17.
Campan es, 88.
Ca m pan u 1 a, 96.
CANAL, J. de ]a, 71.
e a n <; ó, 334. 33 8, 368,
372.
Can<;ó
de
gesta
(Chanson de geste),
329 SS., 341, 365.
A Catalunya, 331.
Canigó, monestir, 66.
Canonem quodicem, r 19.
Cauonges de Sant Ruf d' Avinyó véncn a Tarragona el 1154. s8.
Canonica d' Aquisgran a Catal un ya, 24, 32.
Canonum, 124.
Cant roma a Fran<;a, 24.
- a Catalnnya, 30.
- a 1' Anglaterra, 24.
Cantatorium, r r6.
Ca ll ti g a, 3 I 4·
Cantigas de Amigó
362.
Cantige ( = cantor?) (Barcelona, 1 I06), 54·
C a n t i 1 e n a , 296, 338.
Cantilena
ductia,
329, 333·

Cantilen a de santa Eulalia,
329 S.
Cantilena rotunda
329, 332.
Cantilena stantip es , 329, 333·
Cantilenes primitives a Catalunya, 330.

Cantillena de la sancta
Maria Magdalena, 409.

Can ti O, 216, 249 i SS .
CantOr, a] S. XIJ, 53·
- aJ S. XIII, 56.
Cantora!, 125.
Cants per a la coronació i
conv its reials, 3 r 3 i ss.
Cants profans anonims, 405.

Cants

religiosos

anonims,

407.
Cantus eoronatus,
329 i SS.
Cantus gestualis,
328 i SS.
Cantus versualis,
329Capafons, 170.
Capbreus, 144.
CAPDEV1LA, S , 59, 170.
C!I.PELLA DE BOLQUERA,
trobaclor, 373·
Ca.pitularium, r 29.
Ca p U t S C h O 1 a e , 44
i SS.
(=cantor a Cata! un ya
al s. xn), so.
( = paraph or.ista, praecen to r). 5 r.
( = rrecentor, cantor),
124.
C a p u t s e h o 1 a e e a ntU S, 49·
CARBONELL, P. M., 29.
Car cassona, 23, 309, 384.
CARCERT\S, compositor (segle xvr), g8.
CARDONA, Joan B., bisbc
de \'ic (s. xv1), 180.
Cardona : 58.
Breviarium (s. xm), 13.
- Caputb1•eviarium,
del
monestir de Sant Vicen<;. dei 131 r, 44 , 55.
CA.RDONA, casa deis, 367.
CARESMA.R, J ., 15.
CARISSIMA, monja (961).
122.
CARLEMANY, cm perador,
I I, 15, 24 i SS., 31, 82 ,
364.
Can¡;6 de gesta d~. 329.
CARLES D'ANJOU, 322.
C.~RLES EL CALB, rci de
Fran<;a, 1 r6.
CARLES MARTELL, emperador, 23.
Carmen, dedicat al Cid,
252.
Carmina Burana, 138, 182,
252, 255. 346.
e aro 1 a' 333·
Caro!um (Carolos), 124,
126 S.
Carpcntra, Cod. r818, 294.
CARRERAS, L., XVI.
CARRERAS I3UL11ENA, J . R.,
328.

CARRf'ii.AS CANDI, F., 37·
323, 326.

Cartoral de Ca1'/es Many,
so.
CASADEVALL, R., 152.
CAss!A, diaca de Roma
(S. VI), 5·
CASS!ODOR, 62.
Castell d'Aibinyana, 53Castell de Gra (prop de
Guisona), 56.
Castell de Titrrega, 70 .
CASTILLEJO, C. de, poeta,
416.
CASTROVITULO ( I 178). 52.
Catalain (Navarra). 96.
CATALAN!, G., 35·
C.HERINA, joglaressa d'Anglaterra (s. xrv), go.
CA YROL, M. de, 306.
CECILIA, santa, r8, 84.
"Cedit frigus hiemalen, conductus-virolai, 256, 260,
343·
"Caelcste organum hodie»,
seqüencia, 219 s.
CELESTÍ, papa, 26.
CENNr, C. , r6.
Centelles, monestir, 2{.
CENTIPUYNO, joglar, 320.
,CENTURIUS (888), 82.
e ere 1 e ' 90.
CERNINA, santa, 96.
"Cortes mie ne cnidoicr....J32
Cervera, 323.
CERVt:Ri de Girona, trobador, 320, 32:?, 338, 343,
346, 367' 379· 404.
"La faula del rossinyoh>,
c<¡,o vt>rs del saig e del
jóglarn, "Recepta· de xaí'op•>, 368 i SS.
"Libcll»,
"T estament»,
"Can<;Ó de Madona Santa Marian, <<Anivcrsarin,
ccLo vers
verdadien,
<(Sirven tf~s

dansa)),

"Espingadura d'En
vcrín, <<Mig vers)),
ventés», 368 ss.
CESARI, G., 344· 375.
404.
CHABANEAU, C., 336,
3Ú4, 379. 40<).
CHAB.~s. R., 375·
CHAMBERS, E. K' 267,
327.
Cltanone (Channoncs),

Cer<~Sir

393.
357,
270,
121

Í SS .

Chanson,3r4.

Cltanson d'Audigicr, 329.
Chanson des Saines, 364.
Chansons avec d•"s
R e f r a i n s , 34 r.
Chansons de toile,
34!.

Chantilly:

-

Musée Candé, ms. 1076,
Breviarium (s. xm), 294.
Chapitoler, rz8.
Chartrcs, 82, r<)6, 264.

-

Bibl. Municipal. Ms.
520, 308.
CHASLES, M., 268.
CHATELAIN, E., 133, 144 ,
r62, 182.
CHATELAIN DE COUCY:
- «Quant Ji roussignol »,
33 l.
CHENO, dóna llibres (996),
122.
Chcno, llega !Libres ( ros6),
124 .
CHENONIS, dóna !libr es
(996), 122.
CHEVALIER, U., 136, 140,
148, rso. rs8. !62, !66,
r8o, 220, 231, 242, 25 r,
288, 294.
«Chi encor querez amoretesn, 332.
eh ora u 1 e ' 48.
«Chorus iste tibi Christ c»,
seqülmc ia, 219.
CHR1SPIANUS, prevere (940),
!20.
CHRISPJO, prcvere (972),
!22.
«Christi hodierna», prosa.,
220 S.
•i:Christi miserafion, tropus
d'Agnus, 341.
"Christi p?. tientia», tropus
d' A gnus, 341 s .
«Christus, hodie, surrcxitn,
verbeta, 235, 238.
Cm, heroi caste lla, 37·
- Poem,a dt>l, 252.
Cimba 1, 96.
Cimba] S , 88, 251.
CIPRIA, sant, r8.
e í tara' go, 97. 251, 332.
Ciudad Rodrigo, g6.
Ciurana, 317.
Ciutadella, 323.
"Clangat cetus», tropus de
Sanctus, 260 .
e 1 a r in e t ' 88.
CLARK, Ch. U .. 17, 289.
CLAVERES, J., 20.
Claviccmbal (clavicimbol, etc.), 8ú.
C ] a Vi C O r el i , 86.
Clermont-Ferrand:
-

Biblioteca Municipal:

Codex n. o 149, 294.
Codex no r89, 329.
Climacus catala, 13 8.
Climacus
re sup in us catala, 195.
CLIMENT III, papa, 255.
CLOETTA, ,V., 288.

Cluny, monestir, 33, 63, 82,
258, 289.
C O b J a e S p a. r <;a, 334,
338.
C O b 1 e S , 338.
ConERA, F ., 23.
Cogul (L!eida), Coves pre.
historiqut>s, r.
CoHEN, G., 267.
Cor.En, N., 29.
CoLL 1 ALENTORN, M., 331.

Collectarius líber ( Collectarium, Collectaneum).
- Vegeu Orationarius,
117, 126, 129.
Colliure, 318.
CoLRAT, G., precentor de
Tarragona (1278), 56.
Cor.UMBA, santa, r8 .
Combreganda, 203.
Comenge, 34 ·
Comes o Líber Comicus, 9
i S., 116.
CoMí, jogla.r, 315.
C o m m u ni e a n d a, 203,
246.
Compiegne, II6.
Compostela, 67, 260, 265.
- Organa, 264.
Comtat de Pallars, 23.
C O m te S , 319.
Concilis:
d'Arles del 3LJ, 3·
ele Nicea del 325, 3, 288.
de Saragossa del 380,
5. 9cle Laodicea ele finals
ele] S. IV, 8.
de Cartago de finals
ele] S. IV, 42.
I de Toledo vcrs el 400,
6, 4!.
de Laodicea del 481, 41.
de Tarragona del 516,
6, 9,

1!.

ele Girona del 5 r 7, 6.
(,W Lleida del 525, 4, 7,
3~2.

II ' l:ie•. .q'o!edo del 527,
7, 9, 1!.
I de Barcelona del 540,
7·

de Valencia del 546, 7·
I de Braga del 563, 5,
8 S.
de Tonrs del 567, 8.
II de Braga del 572,
I

6, 4 T.

de Narbona del 589, 8.
III de Toledo del 589, 8.
IV de Tol t>do del 633,
4, 6 i SS., IT.
VIII de Toledo del
653, 9, 45 S.
- X de Toledo del 656, 35·
- · de Merida del 666, 46.

XI rle Toledo del 675,
42.
XII, del 681, XIII del
683 i XIV del 684 de
Toledo, 45XV de Toledo ele! <j84,
45 S.
XVII ele Toledo del
694. 35·
de Clovcshove del 747,
20.
de Narbona del 788, 2r.
de Ratisbona del 792,
2!.

de Franldurt del

794,

21.

d'Urgell del 799, 25.
d'Aquisgran del 816, 32.
d' Aries del 823, r r.
d'Urgell del 892 (o 8go),
25.
de Barcelona del 90ú
(o 907), 40.
de Barcelona del 991
(o 1009), 25.
de Vic del 1027, 25.
d'Elna o Tulujes (Rosselló) del 10'27, 48.
de Compostela del ros6,
1I.
de Jaca del ro6o (o ro63)
27, 29.
de Barcelona del 1064,
29, o del ro68, 29 s.
de Girona del ro68, 28,
30, 34·
de Vic del ro68, 30.
ele Mantua del 1oú8,
27 S., 30.
de Mimtua del 1071, 29.
III ele Latran del IT79.
ss.
de Valladolid del 1228,
327de Lleida del 1229, 41,
327.
de Tarragona del . 13 r 7,
327c o n d u e tus, 216, 250
i S.
Con esa, T 74 :'(
"Congaúdente§. exsu!temusn
seqüencia, 219.
CoNRAD II , empe.rador d'AIemanya, 273·
CoNSTAN<yA, filiad' Alfons I,
reina d'Hongria i desprt's empcradrin d'Alemanya, 3 r 7 s.
CoNSTANTÍ, abat de Saint
Mt>rmin (s. x), 62.
Constantinoble, 13.
Consueta, r r8, 128.
Consttetudines, r r8, 126.
C O n t r a p a S , 35 T.
Corbeil, 403.

Corbins:

Casa deis Templers: Inventari deis !libres
(1299), !28.
CoRDOBA, Ao de, compositor s. xv, 298.
Cordova, xn.
- Catedral: sign. I (olim
72); Homiliarium, s. x,
289 s.
Coripauta, 47·
e o r n ' 90, 96, ro6.
- d e e a <; a , 86.
- de f ora t s, ro6.
C o r n a m u s a , 86, 90.
e o r n e t a ' 86.
CoROLEU, J., ·315 i ss.
Corto na.:
Libr. pub!., gr (s. xm).
362.
COSME, sant, r8 .
CossART (Cossartius), G.,
28 s.
CoSTA, G., monjo de Cuixa
(1649)' 41 I.
CosTA r BoRRAS, arquebisbe de Tarragona, 288.
CoussEMAKER, E . de, 263
S., 268, 288 S., 292, 348.
Cov1LLE, A., 315.
CRE!ZENACH, w ., 267.
Cronica, r rg.
C r O t a J S , 96, 328.
<'Crucifigat omnes», conductus, 346.
Cubells, 407.
Cuenca, 298, 416.
CUGAT, sant, 13 S., 18, 44·
- Missa, 13 s.
DAGUÍ, dóna llibres a Sant
Pere de Ripoll el 8go,
34·
DA1RE, P., 306, 308.
DALMAU GERIBERT, prever~, llega llibres (roSo),
125.
DAMAS I, papa, 13.
DAMIA, sant, r8.
Dan s a, 337, 334 s., 368,
372- b a 1 a d a , 338.
DANIEL, prevere, dóna llibres (857), u8.
DANIEL, H., 296.
DANJOU, F., 132, 268.
DANLANE,prevere (972), 122.
Dansa fal·lica, r.
Danses als convits de bodes (s. vr), 7·
Dar oca:
- Joglars de, 321 s.
DAUX, L., 242.
DAVID, rei, 90, g6.
De Dedicatione, r 2 r.
Degada, I2I.

ÍNDEXS DE NOMS I DE MAT.f:RIES

LA MÚSICA A CATALUNY A FINS AL SEGLE XIII
DEILA, prevere, llega !libres
(992), 122 s.
DE LA FAGE, J. A., 265.
Delfí d'Alvergnia, cort d el,
367.
DELHOSTE, 306, 3 I!.
DELISLE, L., 150, 152, 310.
DENIFLE, L., 132 S., 144,
162.
DEODONATUS, prevere, llega llibres (900), 35,
II7 i SS.
Depósitio Crucis, 70.
Depositio Hostiae, 270.
DESCLOT, Bernat, cronista
catala, 88, 316. - Vegeu BERNAT DESCLOT.
D e se o r t (Acort). 338,
345 S., 357, 372.
DETERI, bisbe d'Ilibéria,
(s. vn), 7·
DEXTER, fill de sant Pacía
de Barcelona, 12.
DrAGO, Fra F., 26 i ss.

Dialogorum cum vita gregoriana, 126.
DíAz VALDÉS, ardiaca, 29.
«Dicite nunc pucri,, tropus,
zS6.
DIEGO GELMÍREZ, bisbe de
Compostela (s. xii), 96.
DIEGO LóPEZ DE VIZCAYA,
324.
Dijon, 310.

-

Archives Départamentales, ms. 124, 30S.
Discantus positio vulgaris,
34S.
D i se o r t , 334 s.

Dispositum (Dispositos,
Evangeliorum Disposito), IIS, 121 S.
Do b 1 e f 1 a uta, SS.
Doctor
parvulo
r u m (s. XI). 45·

Doctrina de compondre dictats, 336, 33S.
DoLGER, F. J., z.
Dou;:A, de Provens:a, muller de Ramon Berenguer III comte de Barcelona, 317.
DoL~A, mare del comte Armengol d'Urgell (uS6),
53·
D o 1 9 a i n a , S6.
DoLD, Dom A ., zo.
Do l s a y n es, 315.
DoMíNGUEZ BoRDONA, J.,
1S2, 407.
<<Donna, per vos ay chausida>>, 353.
DONUCI MIR (I072). 49·
Drama de la Passió a Girona, zSz.

Dra1na de les tres Maries,

Encamp

272 i SS.
Drames del Cicle Pasqual,
269.
DREVES, G., IO, 13 S., 69,
II7, 140, 14S, 152, r6o,
IS6, zoS, zir s. , 2I7,
2 r9, 242, 249, zSS, zg8.
Du CANGE, 44 S., n8•
30S.
D u e ti a , 332, s.
DüRRE, K., 267, 269.
Du MÉRIL, E., I62.
DURAN I"E PAERNES, trobador, 403.

-

«Ecce offe rcbat, Parvulum,,
seqüencia, zig.
«Ecce quem manus,, verbeta, zSs.
Egara (Terrassa), 6.
EGICA, rei visigod, 35·
Eguils, II6 s., II9.
«Eia, collevitae,, tropus,
zSs.
ErMERIC, rei d'Hongria,
317.
EIMERIC SABATER, 70.
EISENHOFER, C., IIS.
Eivissa, 3I6.
Eixalada, monestir, 25.
ELDEMARUS (1057). 4S.
Elevatio Crucis, 270.
Elevatio Hostiae, 270.
ELIAS CAIREL, trobador,
321, 404.
ELIAS, escriptor i poeta,
canonge de Roda (segle XII), XI, 74, 250.
ELIONOR, muller d' Alfons
VIII, rei de Castella,
317, 366.
ELIONOR, filia d' Alfons I,
casada amb Ramon VI,
comte de Provens:a,
317 S.
ELIPANDUS, bisbe de Toledo (s. vm), 21.
ELISENDA DE ANGULARIA,
cantora del monestir de
Vallbona (1327), sS.
ELLA (SSS). Sz.
ELLEMANUS sagrista Í choraule d'Elisa (1027). 4S.
Elna, 24 s., 50, 3II, 379·
- Missale (del ISII), 242.
ELPIDI, bisbe d'Osca (s. VI),
12.
ELVIRA, esposa d'Armengol, comte d'Urg e ll
(IJS6). 53·
Elx, 3, 269.
EMMA, abadessa de sant
Joan de Ripoll (S99,
923), II9 S.
Empúries, r ss., 6.

Liber

(Andorra),
(s.

Comes

140,
xn) ,

4Il·

Engelbcrg:
Codex S. XIII, 272.
ENRIC JI, rei d'Angl ate rra,
255, 317, 219, 366 S.
ENRie, reí de Castella, SS.
ENRi e II, comte de Rodez,
36S.
ENRie, infant de Castella
(s. XIII), 322.
ENRie III, emperador d' Alemanya, 273.
ENRIQUUS, levita monachus
de Vic (1049), 47·
Entre m es os , 232.
F.pistola farcida,
246, 302 SS.
- De sant Esteve, r 7S, 24 7,
302, 329.
- De sant Joan, 247.
Epistolari, u6.
Epístolas Pauli, II7, r 19,
12S.

Eptaticum (H eptaticus, Eptat ichos), uS s., rzr.
ERALLUS (1057), 4S.
ERIBALDUS, vescomte d'Urgell (1040). 4S.
ERMENGAUDHS caputscole
de Vic (del 1049), 47·
ERMENGANDUS, parafonista
de Vic (Izoz), 54·
ERMENGOL RAMON (roSz),
4S.
ERMENGOL SAMARELL, llega
cinc onzes d'or per a
comprar un antifonari
(I076). !26.
ERMENGOL, sant, bi s b e
d'Urgell, 35·
- Himne de, 212.
ERMESINDA (s. XII). 6g.
ERMESINDA (1206), 71.
ERMESINDIS, muller d el
comte Raimon de Ribagors:a (957), 121.
ERMESSENDA D 'AVINYÓ,
muller d'Arnau d'Avinyó, 379·
Escarp, monestir del Cister
de N ostra Senyora (Llei da), fundat pel rei Pere I, 57·
Escoles de cant de Tarragona (finals SS. XII-XIV),
ss.
Escorial, El, Monestir, 252.
B i blioteca : Cod. j. b. 2:
Ss, 296, 352.
Ms. III. X. 3, 314·
Ms. P. I. S. Etymologiae copiat a Barcelona vers el S50, 15.
Sig. S. I. 3, Breviari

.4'amor

de MATFRÉ
ERM ENGAU (s. XIV).
182, 404.
CM. T. j. T, 352.
Z. 1!, 2. Liber judieum
escrit a Barcelona e l
1012, 180, 251 s.
Es pi n g a d u r a , 33S.
Estampida (Estampie)
334 S., 33S, 345 S., 36S,
372.
EsTEVE, bisbc de Vic (scglc vn), 7·
ESTEVE, ]evita d'Urgell llega llibrcs (rog7), 126.
ESTEVE, prior del monestir
de Grandmont (1187),
255·
ESTEVE, sant, I S, 160, 178,
2S4 S.
ESTEVE DE THIERS, fundador de l'ordre de Grandmont (s. xn), 255.
ESTFREDUS, prevere (94S),
120.
Ethelmold, monestir de
sant, 270.
EuoUAE,
AEUIA,
A o I ... , 11 ur significa t,
233 S.
' EUBEL, B., 2I2.
j EuDALD, sant, 43·
EuDES DE SuLLY, bisbe de
París (s. xn), 310.
EuDOXIA Co~g!ENO, tfi'6.1ler
de Guillem VIII de
Montpeller, 31S.
EuGEN1, bisbe d'Egara (segle VII), 7·
Euc1;Nr, sant, 12, 14 s.
Eu qtNIA, santa, rS.
Eur.ALIA de Barcelona, santa, 13, rS, 56, 12S, 160.
Himne i Missa, 13 s.
Ofici rimat, 249 s.
EuLALIA DE MERIDA, santa, 220.
EuLoGI, diaca de Tarragona (s. m), 3, 16.
EuMERI, bisbe de Tarragona (s. rv), 3, g, II.
EusEBI, bisbc de Barcelona (s. VII), 7·
Eusebio, 1 rg.
Evangeliarium, I r6 s.

Evangeliorum disposito,
117, II<).
Evangehster, rzS.
Evast et Blanquerna, 129.
Ex a q u i e r, 86, 90, 346.
ExrMENIS, Fra
373· 37S.

Francesc,

Expositorium Eptatici, 126.

«Exultet hec concio,, tropus d'Agnus, 342.
EwALD, P. 133, 13S, 140.

FADET, joglar, 319.
l'alces, csglésia restaurada
el wSo, !libres, 125.
l'ALCO"'ET, joglar, 323.
FALGUER.<\, A. de, 3·
FARAL, E., 327.
Fars, 247.
FEBRER, Andreu, poeta,
345·
FELIP II, l' A ugust, rei de
Frans:a, 255.
FELIP II, rei d'Espanya,
rSo.
FELIP DE VITRY, t.eoriccompositor, 67, 315.
l'ELiu (Fclix), bisbe d'Urgcll (s. vm), 21 s.
FELIU, sant, bisbe de Girona, 13 s., 1S, 218, 23S.
- «Fons Deus vitae perennis,, himn e, 14.
FERER (s. XIII), 156.
FERIGOLA, A. de, canonge,
succentor de Tarragona
(1223-1246), 59·
FÉROTIN, Dom M., g, s.,
17, 20 SS., 45, 136, 41!.
FERULA, lliurament de la,
46.
FERRA, .M., 378.
FERRAN, rei de Mallorca,
316.
FERRAN, fill d' AUons I,
monjo de Poblet, i abat
"''~·
de Montearagon, 317.
FERRAN SANCI-IEZ, vescomte del Cardó, till de Jaume I, 373·
FERRAN, sant, 324.
FERRARIUS DE GATELLO,
diaca i succentor de
Tarragona (t 1267), 56 .
FERRARIUS DE LAURO, premicer
de
Barcelona
(1227). 57·
FERRER BASSA, pintor (segle XIV}, 97·
FERRER GATELL, canongesuccentor de Tarragona
(1262), 59· (És el FERRARIUS DE GATELLO
citat ?) .
FERRER, Pere, monjo de
Sant Cugat, poeta-músic.
Vegeu PERE
FERRER.
FERRERES, J. B., 144, 220.
FERRETTI, Dom P., 140,
174, 193, HJ1, 212, 339·
FE:ns, E . I. F., 64, 132, s .,
306.
FICKER, R., 349·
FINKE, H. , 3S, 322, 345.
416.
FITA, F., 26.
F 1 a u t a , 86, 90.

Flauta de
canyes
(Flauta de Pan). g6, Io6.
F 1 a u t a d o b 1 e , 106.
Flautes, 315.
FLAVIUS SERVIUS, clergue
de Cagliari, 17.
FLECHA, M., compositor segle XVI, 2gS.
Fleury (Saint- Benoit- surLoire), monestir, xv,
63, 217, 25S, 270.
Florenci a:
Bi bl. Centra/e, Magliabechiana 11. l. 406,
265.
Laurenziana., PI u te u s,
zg. 1, 344• 346.
Plut. LXXVI, n. 0 79 (segle xrv), 296.

Bibl. Nazionale, u. l.
u. r. 212 (Mss.
Laudí), 362.
Flore psalmm·um, 124.
Flores evangelii cum lectiones omnium Sanctorum,
122 i

120.

Flores evangeliorum, 122.
Flores Sanctorum, 31.
FLÓREZ, Pare E., 13, 1,5,
19, 29, 35·
Flos Sanctorum, 129.
FoRsTER, w ., 2SS.
Foix, 319, 367.
FOLGUET DE MARSEILLA,
trobador, 31S, 397 s.
«Ben an mort mi e Iom,
397·
«Molt m'abelisb>, 361.
Formes musicals de la lírica
medieval, 339 ss.
FORMIT DE PERPINYA, trobador, 367.
FoRTUN GARCES, rei de
Pamplona, So.
FRANCEM1RUS, prevere
(g6o), 121.
FliA.NcEsc ALió, canonge i
Eantor de la catedral de
G.ifona: (s. XIV), 72.
FRANCISCA, cantora del mon estir d e Valldonzella
(1237). 57·
FRANco de Colonia, teoric
(s . XIII), 264, 34S.
FRANco de París, teoric
(s. XIII), 264.
Franklurt a. M., 3S4.
FRAUENLOB, trobador alemany, 234 .
FREDERIC II, emperador
d'Alemanya, 317.
FRERE, W . H ., 242.
Fribourg (Freiburg, Su!ssa),
156, 212.
FR!CK, C., 2.
FRICKENI-IAUS, A., 2.

FRONING, R., 267.
FROTSCHER, G., Sz.
FRUCTUÓS, bisbe de Lleida
(s. VII}, 7·
FRU!TÓS (Fructuós), sant,
arquebisbe de Tarragona, 3, 13 S., 16 SS., IIg.
Mi ssa d e , 14.
FRUNIMIA, abat (s . VII). 12.
FRUTOLFUS VON MICHELSBERG, tcoric (f 1 103), 64.
«l'u lgcnt nova per orbem
gaudia,, concluctus dcclicat a Ramon Bercnguer IV, 254.
Fundació Cambó, 6o, 254.
GALCERA <;.AcosTA, bisbe
de Vi e, dóna Jlibres (segle XIV), 36.
GALINDO, abat (I007), 123.
GALINDUS (1095). 125.
Gallaecia (Província), g.
GALLARDO, A., 414.
GALLEN!US (SSS), Sz.
GALMÉS, S., 3]S.
Gandia: 269.
- Col'legiata, s. s., manuscrit (s. xvr), 298.
GARcrA, monjo de Cuixa
(s. xr). 66.
GARCIA DE LA FUENTE, A.,
1S2.
GARCIA PÉREZ DE GrNrFREU, de Valencia, joglar de gesta de Pere III,
330.
GARCIA VrLLADA, J., 4, 6,
9 S., 12 S., 17, 46,134 SS.,
13S, qo, q6, 156, 167,
180.
GARÍ (GUARINUS, W ARINUS), abat de Cuixa
(s. x), 6I, 66.
G a r i p, 33S.
GARRER DE MORA, ·319.
GARSENDA, comtessa de
Bean, i senyora de Mont eada i Castellví (1233),
57·
.
GARSINDA, ~omtessa d'Auvernia, 6;;·, .
GASCON, 320.
GASTÉ, A., 267
GASTOUÉ, A., 5, 24, 46 S.,
62, So, 11S, 212, 264,
z6S, 270, 2S7 SS., 292,
JOS, 329 S., 339, 349·
GAUBERTUS, coripauta, de
Vic (?) (I032). 47·
GAUBERTUS DE AVALRINO
(1155), 52 .
GAUCEBERTUS, caput scholae d'Urgell (1040), 4S.
<<Gaude, flore virginali>>, cantío, 251.

<<Gaudeat cunctus populus>>,
tropus de Comunió, 249·
<<Gaudet chorus elec torum >> ,
seqüencia, 219.
<<Ga udete, vos fideleS>>, seqüencia, 219.
GAUFREDUS, abat de Ripoll
(r158). 25S s.
GAUFREDUS, bisbe de Roda
(1I35). 53·
GAUFREDUS, praecentor de
Girona (I r67-IIS7), 52 .
GAUSBERT DE PuvsrBOT,
trobador, 321.
GAUTIER, L., 241 S., 267,
306, 327 .
G a y t a, 334·
GEERALDUS DE CART!TULO
(II6g), 128.
GELASI, papa, 26.
Gelida, 17S.
G e 1 o z es e a (Gelosesca),
334 S., 337 S.
GENNRICH, F., 2!6, 220,
231, 234. 26S, zSS, 308,
3I 1, 329, 339, 341 SS,
379, 3S1 S., 3S4, 3S7 S.,
393. 39s. 409, 416.
GEORGIUS DE VENECIA,
constructor d'orgues (segle rx), So.
GERALDUS DE CUSCÓ, 55·
GERANNUS, ardiaca de
Reims (s. x), 61.
GERBERT, M., zo, 24, So,
II6, 327.
GERBERT D'AURILLAC, monjo, més tard Silvestre II,
papa, 25, 6o ss., 121.
GÉROLD, Th., 26S, 340 s .,
344· 347· 3S6, 3ss,
392 S., 395, 409.
Gerri, monestir, 24 s., 4I4.
GERVASI DE T1LBURY, canceller i mariscal d 'Arelat
i professor de dret a Bologna (ss. xn-xiii), 364.
GEVAERT, F. A., 24.
G. GATELLUS, succentor de
Tarragona (t I241), 56.
Ghent, monestir, 270.
Giga, S6.
GrLABERT, ministrer de
Joan I, 346.
G1LSON, J. P., IO.
GIMAR, prevere (1007), 123.
GIRALD, abat (s. x). 6o.
GIRALDUS CAMBRENSIS, 332
Girona (Gerunda). x, xv, 6,
13 S., 23 SS., 3I SS., 37,
39.47.53,61,63,72, go,
106, 117, 119, 131, 152,
195. 204, 212, 217, 232,
23S, 241, 249. 259. 265.
275, zSz, zSg, 319, 323,
335. 367.
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ÍNDEXS DE NOMS I DE MATERIES
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1

Catedral: Beatus, 8o, 97,
Troparium (s. xn), avui
a París, 133, 21 6,
218 S., 241 S.
Evangeliarium, (s. xr),
129.
Consueta del 1360, 41,
2]2, 274. 283.
Pontifica/e (s. xrv), 43·
Col·legiata de Sant Feliu, 195
Codex 20, Antiphon. Responsoriale (ss. XIXII), 138, 140, 202,
234. 249·
Inventari deis llibres del
1310, 129.
- abans Biblioteca de Narcís Sombola : .l.ectionarittm (s. xn), 148, 202,
292 .
GISCAFRED (1074), 125.
GrscAFREDUS (992), 123.
GrsKAFREDus (1054), 124.
Gisternos (quaternos) cum
letania, I2I.
G 1 o r i a , doxologia;quan
s'havia de cantar (segle vr), 8.
<<Gloria et honor D eo>>, doxologia, quan s'havia
de cantar (s. vn), 7·
Glosam, 124.
Glosarium, 126.
GoDA Y, J., 3 ·
GODMARUS (Gotmar), bisbe
de Vic (888), 82, II8 s.
Goernés de cant, 129.
GOMBALDUS, bisbe de Lleida i de Roda (1192), 53.
GoNSALvus (roSo), 125.
GOTMAR II, bisbe de Girona (940-954), 39·
- Chronica regum Francorum, 39·
GOTTFRIED DE BRETEUIL,
subprior de St. Víctor
(t II96), 220, 231.
GRACIA (decretals), 6 .
Graduale, 10, 116, 125.
Graduals servats a Catalunya, 202.
Gramaticus (s. xr),
45·
Granada, 184, r 86.
Grandmont, monestir, 255.
Grassa, monestir de la, 24.
<•Gratia celsa», tropus de
sant Joan, 283.
GREGOR1 y, papa, 25.
GREGORI VII, papa, 34·
GREGORI EL GRAN, sant,
13, 20, 26, 158, 182.
GREGORI DE TOURS, sant,
10.
GRIERA, A., u8.

GROSPELLIER, A., 204.
GROUCHY, vegeu Johannes
de Grocheo.
GuALTER ( GuALTERIUS),
monjo d e Ripoll (ss. xXI), XI, 64 S.
GUDIOL, J., 3. s. 11, 21,
33, 36, 43, 45, 96 S., 106,
121, 123, 128, 130,
134 ss., 146, 148, 152,
162, 166, r68, 284, 310.
GUERAU DE CABRERA, trobador, 325, 365.
- Ensenhamen, 330, 364 s.
GUERAU DE CELMA (GERALDUS DE SELMA), precentor <le Tarragona (1244),
canonge i succentor ibíd em (124]-1258), s6, 59·
GU!BERT, L., 306.
GuiBERTUS, gramaticus de
Vic (1049), 47·
Gur DE NANTEUIL, trobador, 330.
Gumo D'AREZZO, 6r, 133,
213.
Gumo, magister, de Lleida
(1172), 46.
Guidon, 198.
Gur D'UISEL, trobador, 318,

399

S.

- <<Si be·m partetz>>, 399.
GuiFRÉ (Guifret), arquebisbe de Narbona (s. XI),
32, 34·
GuiFREDUS, monjo copista
de Ripoll (s. x), 138.
GUILABERT, prevere (1074),
125.
GuiLABERTUS levita et caput scholae de Barcelona (1067), 48.
GuiLABERTUS caput scholarum de Vic (uoo), 48.
G. magister scholarum d'Urgell (1163), 45, 53 ·
G. primicerius ( = paraphonista d'Urgell (u61), sr.
Gu!LELMUS DE IvoRRA, pre·
centor de Tarragona
(1214- t 1215), 55·
GUILELMUS DURFORTIS,
premicer (cabiscol) de
Barcelona (1249), 57·
GUILELMUS, gramaticus de
Barcelona (1146), 45 ·
GurLELMUS levita et caput
scholae de Barcelona
(1064-1079), 48 S.
GUILELMUS levita i capút
scholae de Barcelona
(1092-1098) (IIOJ-1IIJ),
48 S., 54·
GUILELMUS levita et caput
scholae (1 I02), 53·
GuiLELMUS XIXELES, ca-

nonge de Vic (Io6o),
48.
GU!LLELMUS (1059), 124.
GUILLELMUS, primicerius de
Vic (1176), 52 .
GuiLLELM u s, sagrista d'Urgell (1147), 12].
GU!LLELMUS DE CAMPORELS, monjo-cantor del
monestir de Poblet
(1231), 57·
G. DE PLANEDIS, precentor d'Urgell (Il99), 53·
GUILLELMUS DE PETRA INCISA, praecen tor ( = caput scholae) de Girona
(1142-1172) , 50 S .
GUJLLELMUS J ORDANI, bisbe d'Elna (u 8o), 52.
GUILLEM (1054), I24.
GurLLEM (1074), 125.
GuiLLEM, abat de St. Cugat (IIJ4), 69 S.
GUILLEM, ardiaca d'Elna
(II2I), so.
GUILLEM, arqu eb. d'Auch
(s. xr), 34 ·
GurLLEM, bisbe de Girona
(116]), 52.
GUILLEM, bisbe de Vic
(1073). 48.
GuiLLEM, cantor d e Poblet
(u89), 4rr.
GurLLEM, prevere d'Urgell,
llega !libres (1074), 125.
GUILLEM, precentor de Tarragona (r203-I223), 59 ·
GurLLEM, prior de Grandmont (r185 ss.) , 255.
GUILLEM, vescomte d e Bergada, 325.
GUILLEM VIII, senyor de
Montpeller, 318.
GUILLEM AUGIER NOVELLA,
trobador.
- <<Ses alegratge>>, 345, 357 ·
GuiLLEM BERNAT DE RoDORs (IJ-48), Iz8.
G. BLANCH, joglar, Z~\2·
GUILLEM BoTET, jurisiwnsultde Ll eida (I 23I), 57·
GurLLEM CESCOMES, canonge-succentor de Tarragona (I292-J301), 59·
GUILLEM DE BASSA a Geraldo, llega !libres a Santes Creus el II96, 128.
GuiLLEM DE BERGADA, trobador,363, 367,373,379·
Els seus joglars, 365.
<<Can tara v m entre ... >>;
<<Chansofl' ai comensada>>;
<<Cansoneta leu i plana>>,
365.
GU!LI.EM DE CABESTANY,
trobador, 365, 379·

-

<<Al-plus leu qu 'ieu sai
far chansos>>, 365.
GU!LLEM DE CERVERA, trobador, 368.
G u rLI.E~i DE LACERA, benefi cia t, o frena orguc a la
seu de Barcelona (1259),
84.
GU!LLEM DE MACHAUT, 315.
GU!LI.EM DE MONTAIGNAGOL, trobador, 403 s .
GurLLEM DE MuR, trobador, 321, 404.
GU!LLEM DE PERALADA,
bisbe ele Girona (1169),
52.
GUILLEM DE RIBES, trobaclor, 366.
GUILLEM DE SANT JusT
(ro8r), rz5.
GurLLEM DE SocARRATS
(t 1335), precentor de
Sant Feliu de Girona,
]2.

GUJLLEM DE TALA DEL, 69.
GUJLLEM. DE TORRELLES,
bis be ele Barcelona, clóna
!libres i uns orgues a la
catedral (1368), 84.
GUJLLEM DE TORROELLA,
poeta, - <<Faula>>, 344 s.
.CurLLEM GurFREDI, canonge ele Giro na (1065),
48.
GurLLEM lVIAGRET, t'Ttb aclor, 399 GuiLLEM MITA, joglar, 400.
GUILLEM RAMON DE GIRONELLA, trobaclor, 367.
Gur~ EM UDALGARTUS, vescqmte de Castellnou
(u21), so.
GurLLERMUS, primicherius
de Vic (uso), so s.
GurLLERMUS,
primicerius
cl'Ager, (ro66), 47·
GUJLI.ERMUS DE VILLARNALO, praecen tor ( II So),
52.
GUILLERMUS IsARNI, precentor cl'UrgeU (1290),
s6.
GUILLEUMA (1142), 54·
.GUIRAUT DE BORNEILL, trobaclor, 318, 364, 367,

395

SS.

<•Ab semblant», 395·
<•No puesc sofrir qu'a la
dolor», 396.
- <<Reis glorios, verai lums>>,
395·
- «Tot soavet», 395·
GuiRAUT DE CELANSO, trobaclor, 318, 399·
GUIRAUT D'ESPAIGNA, trobador.

-

<•Be volgra s'esser pagues>>, 357·
GUIRAUT RIQUIER, trobaclor, 3I9, 321 s., 341,
347. 36I, 404.
<<De fen>,
Can¡;ó redonda, <<Pus sabers>>, 404.
GUISAD, bisbe d'Urgell (segle x), 25, 33.
GU1SLA , ·comtessa, 66.
GUISLABERT, bisbe de Barrc!ona (s. XI), 27.
GUITARD BOETII (1082),
125.
G u ita r r a, 85, 90.
- latina , 85.
m o r i s e a (sarracenica), 85.
HAAS, R., 268, 404.

Hact1ts Apostolorum, 22r.
Vegeu Act1ts,
«Haec dies offerenda», prosa, zzo.
HAGEN, F. H. von der, 345·
HAMEL, A., Z34 ·
HAMEL, F., 416.
HANDSCHIN, }., 47, So, I94,
2 I 9, 264 SS., 292, Z9f,
340, 345, 349 S., 393,
4I6.
HARTEL, \V. von, 252.
..tJ:ARTIG, P., 340 ,
HARTMANN, K. A. M., 268,
284 .
HAUER, J. W., l.
REINE, G., 140.
Heptateuch, u8.
HERMANNUS CoNTRACTUS,
seqüimcies que féu, 26.
HILARI, poeta angles deixeble d' Abelarcl, 73·
HrLARI, sant, papa, 2I, 26.
HILKA, A., I38, zsz, 255HIMERI, bisbe de Tarragona (s. rv), 10.
Himnarios, 128.
Himner, 124.
H i m n es , cant deis, 7 s.
- a Catalunya, ZII ss.
Himnes mossitrabs, I4.
HIPÓLIT, sant, I5, r8.
-- IHissa i oracions mossarabs, IS.
Historia del cant litúrgíc, 26.
Historia dels Longobards,
26.
Historiae rythmicae, r6o.
H istrio n s , 327.
«Hodie, mundo festivu s,,
tropus ele introit, 248.
«Hoclie resurrexit Dominus»,
verbeta, 234, 238.
HoEPFFNER, E., 330, 344·
Hojiciés, I28.

HOLZ, G., 345·
Homeliarium, II9 s.
Hom elie, 129.
Homiliarium (Liber sermonum), 9 s., II7.
HoMODONus, levita ele Barcelona (s. XI), r8o.
HoNOR! III, papa, 57 s.
HoRMlDAS, papa, 5·
HüJJNER, E., 6, 42.
Huelgas, monestir de Las:
-- El Codex Musical, 346,
349 S., 352 S., 361.
HUG DE MAT APLANA, trobaclor, 325, 366 s.
Huc DE SANT VICTOR, 31.
Huc EL BLANc (el Canclicl),
cardenal llegat a Espanya (s. x1), 27 ss .,
33 S.
Huc IV, comte ele Roclez,
368 .
HUGBALDUs DE Sr. AMAND,
teoric, 6z, 64.
HUGHES, A., 349·
HUGHES-HUGHES, A., 266.
HUGONET, joglar, 319.
Huicr, A., 321.
Humiliario, rzo.
HYERON!MUS DE MORAVIA,
teoric (s . xm), 264.
Hymnarium, llega t a Sant
Fruitós de Guils (Urgell), el 900, 35.
Hymnarium, u6, I2I, 126.
- mossarab, 9· - Vegeu
Imnelrio.
Hymnentypus, 346.
«<am íulget oriens», tropus
ele introit, 248.
I AZPERTONUM DE CASTRONOVO, 323.
··Ich lobe ein wip», 3.50.
IDACI, bisbe ele Barcelona
,(s. VII), 12.
ImÍ~ ERl'S (IDALCARI), bisb e, q e Vic (909), 40.
- llega l~i¡;res, II9.
ILDEFONS, sant, IO, I3.
Il erca (Lleida), 6.
Imnario, 125.
Imnarios, IZ4.
Inme (Ymne), I74, 212.
Imneros, 120.

Imnorum, IIg.
Vegeu Hymna1'iwn .
"Imperayritz (Inperayritz)
ele la ciutat joyosa», 67,
408.
«In celesti gcrarchia n, seqüencia, I8o.
«In eadem quippe carnis
effigie» verbeta, 235.
«In Gecleonis arca », conductus, 148, 254 ss.

INGUANEZ, Dom M., Z94·
INNOCENCI III, papa, 55,
3I8 S.
INNOSCENTS, festa cleJs,
285 SS.
INSTJTUCIÓ PATXOT, IX.
Instruments de mú~ica a
Catalunya, 79 ss.
Instruments ele música a
Espanya, 96 s.
«Intercessor, assiste», verbeta, 285.
[ob, IZO S.
Irieix, 193.
IsARN, sacerdot i sagrista
cl'Urgell, llega llibres
(ro69), I25.
IsARNUS (972), Izz.
ISIDOR DE SEVILLA, sant, 6,
IO, 12, 20, 42, 46, 62,
79 s., 140, I8o.
1 sidorum, r 2 r.
Iudiob ( judith?), IZO.
Ivrea, 72 .
Jaca, z3, z8 s., 323. Vegeu Concilis.
J,ACOBUS, precentor del
monestir ele Sant Vicen<; ele Cardona (1303),

ss.
J ACOBUS DE VoRAGINE, I06 .
J AFUDA DE CABALLERIA,
batlle de Saragossa, 320.
J AMMERS, E., Z49JAUME I EL CONQUER!DOR,
rei ele Catalunya-Aragó,
37, 88, 3 I8 SS., 326,
331, 367 S., 370, 373,
403 S.
Músics de la seva cort,
319 SS.
J AUME II, rei ele CatalunyaAragó, xv, 33, 57, 88,
325, 328, 335. 363, 403.
M are de Dett e fylla, ·3 24.
Músics de la seva cort,
3Z3 S.
J AUME III, r ei de Mallorca,
ro6, 316~ 11.
Leges pala~i.nae, go, 324,
327.
J AUME SABATER ; JO.
JAUME, sant, 156, 158, r8o.
JEANROY, A., 267 S . , 34I,
345. 379. 384, 386, 395·

J enaer Liedcrhandschrijt,
345·
JERONI, sant, IZ, 140, 158,
166.
Jerusalem, 96, 128.
Jeux-partis, 341.
Vegeu J o e par ti t ,
J o e s par ti t s.
J OAN, bis be ele Barcelona
(s. rx), rs.

J OAN, bis be ele Saragossa
(t 63I), 12.
J OAN, bis be ele Tarragona
(469-519), 5·
J OAN, bis be ele Tortosa
(s. VII), 7·
J OAN, ca pella vicari del
bisbe de Barcelona (segle VII), 7·
J OAN, joglar, 321.
J o.\N, joglar, 323.
JoAN B., sant, I8, I25 s ..
I28, 150, I68, zr3, 221 .
J 0.\N BALLOX, teoric (scgle xm), 264.
JoAN E., sant, r8, 160, IJS,
2S4.
Tropus, 282.
Epístola far<;ida, 306
i SS.
JoAN I, rei de CatalunyaAragó, 85 s., 88, 90,
328, 346.
Ronde!! a tres veus, 316.
J OAN VIII, papa, So.
JoAN XIII, papa, 25, 61.
JoAN XXII, papa, 37·
- Butlla Docta sanctorum
Patrum, 265.
JoAN D'ARAGÓ, patriarcaarquebisbe de Tarrago·
na (s . XIV), 59·
J OAN ele Biclara, bis be ele
Girona (s. vr), I2 s.
J OAN DE CASTELLNOU:
- Compendi, 336 ss.
J OAN DE CELLES, precentor
ele Tarragona ( r 309),,
59·
JoAN DE MITJAV!LA, mercader de Valencia, llega
!libres (I33I), I29.
J OAN DE SANT J AUME, joglar ele gesta de Pere III,
330.
J OANNES, psalmistane, de
Barcelona (I019); 49·
JOAN RUIZ DE HITA, 86.
JoAN SALYSJJURY, mestre
de Notre-Dame de París, z64.
Joc partit (Jocs-partits, Partiment), 338,
341, 375..
Vegeu
J e u x- par ti s.
J OFRE DE FOIXA:
- Regles de trabar, 335 s.
J OFRE DE ROSSELLÓ, comte, 380.
Joglar:
- Quines coses hom li
exigia a Cata!unya, 3I9.
Joglar de Pamplona, 322.
Joglar clormiclor, 90.
Joglar gaseó, 322.
Joglaressa, 96.
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Joglars, 90, 96 s.
de boccha, 90 .
de llengua, 90.

KAMPINUS, diaca (901), 119.
K a n z o n e, 346.
KEHR, P. F., 25, 33 S.
37> 45·
KIRSCH, J. P., 13.
Klagenfurt:
- Stud .-Bibl. Perg. Hs. 7
(s. XIII), 255·
KOSCHWITZ, E., zSS.
KUHN, Ch. L., 97 ·
Kyriale, 146, 150.
Kyrie <<Alme Paten>, 146,
198 S., 203 SS., 242.
<<Kyrie de Angelis>>, zS6.
<<Kyrie Deus solus>> , 20S ss.,
242, 416 .

de ploma, qo.
Classes de, 327 s.
JOHAN DELS ORGUENS, minister de Joan I, 346.
J OHANNES COTTON, teoric
(s. XII), 327.
JOHANNES DE ARTIS, monja, precentor de Sant
Sadurní de Tavernoles
(1220), 55 S.
J OHANNES DE EPISCOPAL!,
precentor de Tarragona
(t !231) , 55·
JOHANNES DE GARLANDIA,
teoric musical (s. xm),
264.
J OHANNES DE GROCHEO,
teoric (vers el I3oo),
264, 316, 328 S., 351,
376 .
J OHANNES, levita et caput
scholae de
Girona
(ro6.'i), 4S .
J OHANNES, musicus atC] u e
monachus de Sant Martí, a la Insula Gallinaría, (ro52), 49·
J OHANNES SABINENSIS, bisbe, llegat apostolic a la
seu de Barcelona (r229),
55·
JoH NER, Pater D., 212.
J ORD.l., joglar , 320.
J ORDI, sant, 43·
Josr, E., 411.
JoUANNET, r33.
JUAN MANUEL, infant de
Castella, 324.
Judicem, rzS.
judiciale cum libro Etico,
rz6.
judicii signu1r:, 136, 283,
zSS.-Vegeu SIBI!.'LA.
juicio fuerte, 416.
JuLIA, sant, 12, 1S, 1S2.
Juntes (=Gestes), 331.
JuNYENT, E., r5S.
JusT, diaca d'Urgell (scgle vr), ro.
JusT, sant, bisbe d'Urgell
(t després del 546), ro,
12, 1S.
J usT i PASTOR, sants:
- Himne "O Dei perenne
Verbum Patris», 14.
J usTA, santa, 1S.
JusnNA, emperadriu, 26 .
Jusn:-~rA,
bisbe de Valencia (s. vr), 12.

LABBE, F., zS S.
LANGFORS, A., 365.
<<Laetabundus exsultet fidelis chorus>>, seCJi.iencia,
219, 221, 2S6 s.
La i, a Catalunya, 319,
334 S.
- a Catalunya, 344 s.
La i a u s e h n i t t e, 346.
<•Lais Markioh, 345·
<<Lais Non-pan>, 345 ·
Laissenstrophe,341.
La i S S e S, 341.
<<L'altr'ier cuidai aber druda>>, 361.
La Massana (Andorra, 412,
414.
La m en t a e ion s, 144,
167, 1So, 1S6.
LANGE, C., 267, 273·
Langres, 306.
LARDERET, M., 399·
Las Navas, batalla d e,
367.
LATIL, A., 2S9, 292.
Landa, 152.
La u d es, 152.
<<Laudes crucis attollamus>>,
seqü(mcia, 2r9.
La u di, 343·
LAUER, Ph., ro6 .
La u t guita r rene, 90.
<<L'autrier cuidai aber dru da>>, 347 ·
<•L'autrier just' una sebissa>>, 361.
LAVIGNAC, A., 2r2.
LEANDRE, sant , 13 .
LEBEUF, J. , 306, 30S, 310 .
LE BLANT, E ., 11.
Leccionaris (i Flores Sanctorum) conservats a la
Ca t edral de Barcelona,
31.
LECLERG, Dom H., 330,41 l.

KADE, Ü., z6S.
<<Kalenda maya>>,
pida, 351.

Lectionario et Antifonario
in uno codice (931), 120.
Lectionario-A ntiphonario in
uno volumine (960) , 121.

estam-

L ectionarium (Lectionario,
L ectionarios), 10, 35,

116

SS.,

121

SS.

Lectionarium obtimum (S39)
117 S.
Le e t o r, ofici de, 10.
LEDGARDA, muller de Borrell II, 6o .
L egendarios, 129.
L ege ndarium (Passionarium, Passionale), I I 7·
Le i eh, 345, 350.
L e iden:
- Uni1'ersitat, Is. Vossii
cod. Lat. oct. n° 6o, 330.
LEOCADIA, santa, 13, 17 S.,
220 .
LEODEGÚNDIA, reina de
Pamplona (s. rx), So.
- Cant epitalamic, 251.
Leon, 96, rSo, 196.
- Catedral, A ntiphonarium
mossarab (s. x), 9, 20,
Codex 34 Su(m)na a
fratr e Raymundo edita
del 12S3, rSo.
LEONIN (LEONINUS) m estre
d e Notre-Dame de Paris (s. XII), 67, 264.
LEOVIGILD, rei visigod, 12 S.
LEROQUAIS, V., 292, 294·
LESLEY, A., ro.
LEUDEFREDUS, bisbe de
Cordova (s. VII), 42.
LEWEN, K., 351.
Le x Ro mana a Catal un ya, 26 ss.
Lex Toledana, 27 .
L eys d'Amor, Las, 336 ss.
Libellus, rr6.
Libellus Ora.tionum, 19.
- de Tarragona, 42.
Libellus Precum, mossarab,
9·

Líber de profetis, 129.
Líber de Tobías, 129.
Liber generationis, evangeli,
174, 1S6, 2S3, 311.
Líber Glossarum et Timologiarum (s. x), r 35.
Liber Ordinum ( Ordo),
9

S.

Líber regum, 129.
Líber Sa.cramentorum, mo ssarab, 9·
Liber Tonorum llegat a la
catedral de Vic (comen<;: del s. XIII ?),
avui perdut, 12S .
Libros Divinitatis, 12S.
Librum de cantu, r zg.
Librum de cantu godescho
(1310), 129.
Librum ]udicum, 124.
Librum Sa.lterii glosatum,
129.
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Lidlt'l'tero ( = Leccionario ?) ,
124.
Licge, 249.
Lille:
- Codex SS , 294.
Limoges:
Bibl. Communale, Graduale, 306, 30S, 310.
Saint-Martial, monestir,
XIV S., 60, 62 S., 67, S2,
132, 160, 193 s. , 19S,
204, 217 SS., 241, 255,
25S SS., 265 S., 271, 292,
294, 312, 343· 347·
Saint-Martial, zrS.
Organa, 264.
Saint-A gustin, 2 1 S.
Lira, 86 , ro6, 251, 332.
L ir a - e í t a r a, r o6.
Lírica musical !latina ant erior al s. XII, 375·
L i t a n e i t y p u s, 340 s.
LIUTPRAND, rei lombard,
17.
LIUZZI, F., z6S, zS8, 340,
362, 416.
LLABRÉS, G., 374·
LLAURÓ, J., 134 S.
L 1 a ü t, 85, 90, 96 s.,
Llei·1a, x, 23, 37, S5, 90,
12S, 131, 176, 2!2, 232,
249, zS6, 317, 319 s.,
323, 400.
Catedral :
.Biblia (ss. X;ll- XIV),
lOÓ.

Codex n.o 9, 23 r. Codex

n. 0
12,
Brevian:·ttn~
I!ler dens e, del 1451,
231.
é.odex n. 0 14, L ediona~
riwn (s . :x 11-XIIJ), 167,
412.
Roda, codex S, Collectaneum (ss. Xll-XIII),
158, 160, 202, 254·
Roda, codex 10, Evan·
geliarium - Lectíona1'ium (s. x rv), 1ó6.
Roda, codex 11, Psalterium, escrit l'any
1191, 148, 150, 202,
219,

2j0.

Roda, codex 14, Pontiriwle (s. x;), r1, 38,
I)O, 202.
Roda, codex 1S, L1ctionarium (s. XII !) ,
150, 202.
Ordinacions canonicals
del 1 I 72, 46.
Constibtcions de la
Universitat, del 1300,
32 7·
LLEÓ el Gran, sant, rsS.
Llibres de cant d'orgue, 130.

Llibres litúrgics :t 1' Església
visigoda, 9 s.
Llibres r.noss,ua bs a Ripoll,
3~.

Llogaya, 144.
LLORENS, sant, rS, 56, 12S.
LLúcrA, santa, 22!.
LLUÍS I. el Piadós, n:i de
Franc;:a, 1 r, 24, 32, So,
Sz, 363.
LLUÍS IV, n~ i de Franc;:a,
I2I.
LLuís VII, el Jc ,ve, rei d e
Fran¡;:a, 52.
LLUÍS SALVADOr d'At!<;ttia, arxiduc, ~89, ~9S.
Lacorum nzisticum, I 20 .
LOEW, E. A., 17.
Lr>EWE (LówE) G., 128,
J So, 252, 294.
LóWE, G. i HARTEr., W.
von, 133.
LOMMATZSCH, E , 386 S ,
392 S., 395, 404.
Londres, 133 .
Brit. l\iuse1!m S, CXIII,
197·
Calig. A XIV, 219.
Egerton 274, 3S4 s.
Add. Ms. 30S48, Brevi arium provinent de
Silos (s. XI), 2 73.
Add. Ms. 30S5o, Breviarium provinent de
'"\!,.·.
Silos (s. xr). 273.
Add. 30S51, Psalterium
mossarab (s. xr), 10.
Add. 36SSr, 266, 344·
Lorca, 254.
LORENZANA, F. A., IO.
LoRIQUET, B . M., z68.

Lo

R oman¡; de

J'rista.yn,

129.
<<Los se e gotz recom1arem >> ,
balada, 408 .
LUCAS, MAGNUS ORGANISTA
de Tarragona (t 1164),
XI, 66 SS., S4, 260, ·263.
265, 325.
Lucca, 144 .
LUDWIG, F., 67, 2tí4, 266,
z6S, 2SS, 339, 34'1 s. ,
350 S., 3ÓI S., 375, 393,
410, 416.
<<LUmMt de lumine>>, ver beta,
?3S.
LUPITUS ( = LLOBETj, ardiaca de Barcewoa (s. x)
6I.
Luxeuii, monestir, 217.
Lyon, ro, 306.
MABILLON, j., 117.
MACABECS, sants, rt: .
M at,habeoru.m. 120 s.
MACHABE'i, A., 339·
Biblioteca de Catalunya

!11ADJ(Xüs, sagrista de Vic,
llega !libres (roo4), 123.
Madrid, I S4, 197, ·~63, 269,
336.

Acaaemt&'

C:t

la H1;ioria.

San l\1.1J!an r 6 \Es . x.rxm), 294.
San Millan 51, codex
(s. XI,) 241 .
Colección Villanue va , 64
( = 12-19-4), 152,232,
2S2.

Biblioteca Nacional:
Mss. (olim C. T 5S), 243,
279·
M. 1361 .•Graduale-.J ntiphonarium (s. xrv),
412.

Mss. ro 5 (A . r 1 3).
(s. XIV), 182, 407.
1\Iss. c. I32,243,269,279·
B-31, Beatus (1047), 97 ·
]\'[ss. IOOOI (a-Hh.-C·9),
Psaite~•i<tnt mossarab
(s. x), zrr.
M3. 10069 (s. xm) (Cantigas), 296, 352.
Mss. 1406o/ r4 (Mss. d -:!
Teixidor), 313.
M!'s. 2o4S6 (a . Hh . 167),
poiifonia de l' Ars antiqua, 25S, z6o, 346.

Biblioteca del Palaci,>
Nacional:
A. D . 1052, Ltber Ordinum mossarab, 10.
Codex 2. B. 3 ¡s. XII),
rzS.
Sig. 2 -1-5 (Canc-ion ero
(ss. XV-XVI), 29S.
Biblioteca de San Isidro
d Real, 313.
MAFFEI, S., 17.
Magister
cantus ,
56.
Magister scholarum
'(!>< XII), 45·
MAGi?l,p LF, prevere (913),
1

I I c;'.'',-· \

MAJESTAS DOMINI, 97 ·
Ma¡ores Donatos, r z6.
Malmesbury, monestir, So.
Manacor, 21, 29S .
<<Mane prima sabbati>>, se qüencia, 219.
MANITIUS, M., 61 S., 267.
lVIANJ ARRÉS DE HEREDIA ,
Pere, bisbe de Mallorca,
2S9.
Manlleu, 152.
Manresa, 69 s., 106, 125,
MANSI, J. D., 20, 29.
MANSO, V. de, succentor
de Beziers, 320.

Manuale Toleta.num, 9, 3'1,
117 S.

MARCA, P. de, 28, 52, 55 ·
MARCABRU, trabadO!, 351,
361, 364, 384 S.
- <<Diraivos>>, 351.
<<Emper<lire per vostre
pretz>., 3S6.
<•L'autrier just' una sebissa>l, 361, 3S6.
<<Pax in nomine Domini>> , 3S4.
MAR<;:AL, prior de Santa
Maria de Lledó {IISo),
.)2.

MARIA, muller del rei F elip III de Fran¡;:a, 314.
MARIA, muller de Bernat
de Poals (121~), 70.
MARIA, muller de Pere I,
el Catolic, 3 r S.
MARIA DE PERALADA (seg!e XII)' 3 79·
<<Maria Magdalena et al tera Maria>>, responsori,
270.
MARIANA, J. de, 29.
Marratxí, 302.
Marsella, 1, 140, 294, 31S.

A ba.dia de Santa M agdalena, Graduale s. XII,
204.
MARTENE, Dom E., 310.
MARTÍ, canonge de la catedral de Barcelona
(rzzs), llega !libr es
(1227). 7!.
MARTÍ I, rei de CatalunyaAragó, 96, 316.
MARTÍ, sant, 1S, 133, 160,
170.
MARTI FERRANDIS construeix un orgue per a
la Seu de Barcelona
(1345), S4 .
MARTÍN CoDAX, trobador
gallee, 340, 362 .
MARTINUS, prevere de' Barcelona (1227), 57·
Ma.rtirlegium, 121.
Martyrologium, 35, 117,
122,

12 \

_s.

lVIARTORELL, ).Oglar, 320.
MARTORELL TRABAL, F.,
324.
MAS, J., 45 S., 48 S., 53 S.,
56 s., 69, 71, S5, 125 s.,
12S SS., 2S2.
MAs, P., 90.
Mascarones, prevere (972),
122.
MASDÉU, J., 405.
MASSÓ I TORRENTS, J., 1 7S,
1S2, 231, 251, 296, 310,
314, 316, 320, 322, 324,
33-1 SS., 33S, 341, 345 ,
363 SS., 373 S., 379 S.,
3S4, 392, 405, 407 ss.

433
Mataplana, castell, 367.
<•Mater patris et filia>>, condnctus, 352.
MATFRÉ ERMENGAU, trobador, rSz, 404 s.
- <<Dregs de natura coman da>>, 1 S2, 404.
MATIEU DE CAERCI, trobador, 321, 404.
MA URENTIUS,
primicerius
de Sevilla (s. VII), 46.
MAURITIUS, servidor del rei
lombard Luitprand, r 7·
MAXIM, bisbe de Saragossa
(SS. VI-VII), I 2.
Mecina, 316 .
MENÉNDEZ PELAYO, M.,
21, 234 ·
MENÉNDEZ PIDAL, R., 97,
252, 313, 319,
324,
326 S., 330 S., 340,
363, 365, 367, 3S4, 392.
<<Mentem meam ledit dolon>,
planctus dedicat a la
mort de Ramon Berenguer IV (t u62),
162, 252.
Meocanon, 90.
MÉRIL, E. du, 254, 267.
Messalia, 127.
Metz, 62 .
MEYER, K, 47> 268 .
MEYER, P., 1S2, 296, 306,
310, 334 S.
MEYER, W., 231, 242, 255,
267, S., 340 .
lVIICHALITSCHKE, A. M.,
349 ·
MIGNE, 4 SS., 15, 22, 41 S.,
46, So, zSS.
Mi g sirven tes, 33S,
372.
M i g v e r s, 33S.
Mil a:
Ambrosiana : Cod. C . 5
inf. Antiphonarium de
Bangor (s. VII), II7, 120.
R. 71 sup., 360, 3S7 s.,
390 S., 394, 397 SS.,
409.
MILA I FONTANALS, M., 33,
252, 296, 313, 316, 319,
321, 336, 341, 345> 363,
365 SS., 379, 3S4.
MILCHSACK, G ., 267.
MILLARES CARLO, A., 17,
1So.
MILLAS VALLICROSA, J., 13,
23, 6o s., 63, 66.
MILLET, L., 67 .
Ministre r, 90.
MIQUEL, F., 5 S, 1 4 o .
MIQUEL, sant, 21, 84, 160.
MIQUEL DE LLUCIA, senyor
aragonés (ss. xu-xur),
3SS.

55

434
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MIRET I SANS, J., I25 S.,
I28, I]4, 3I] SS., 322 S.,
400.
MIRÓ li ( = BONFILL) bis be
de Girona (s. x), 6I,
I22 .
MIRÓ, comte de CerdanyaBesalú (s. x), 6r.
M i s e r a t i o n e s, 239.
Vegeu Preces.
<<Miserere mei Deus>>, salm,
quan s'havia de cantar
(s. VI). 7·
Missal, Missale, I I9 ss.,
I24 SS., 128 S.
Missale J. obtimo (910).
I I 7.
Missale minore, I25.
Missale plenarium, I I6.
Missale Romanum, 35, I2].
Missale toledanum, 34 s.,
124, 12].
Misteri d'Elx, 395, 409.
M ist er i
1 i t ú r g i e,
282.
MOCQUEREAU, DomA., 133
SS., J46, 195, 204, 412 .
MOHLBERG, Dom K., 20.
Moissac:
Saint-Pierre, monestir,
XIV, 60, 62 S., 193 S.,
204, 21], 241, 312.
- Himnari (s. x), 117.
Tropari, Paris B. N .
nouv. acq. lat. 1871,
2!8.
<<Molt m'abelisb, 361.
MONACI , E., 268, 288, 395·
MaNE, F. J., 249, 267.
Monestirs a la Tarraconensis, existeixen ja al
S. IV, 9·
MONGE DE MONTAUDO, trobador, 318, 366, 394,
397·
«Ara pot ma dona saben>, 394·
Monocord, 86.
Monrós (Pallars). 414.
MONSALVATGE, F., 47 S.,
50, 52, 66, 120, !22 S.
MoNTANER, joglar, 365.
Montblanc, 232.

Esr;lésia. de Santa Maria,
Respansoriale - A ntiphonarium (s. XIII), A ntiphonarium (s. xv, tres
volums), Troparium (segle XIV), 162, 202.
MONTCADA, cada deis, 367.
Mont<yó, 323.
Montecassino:
Bibl. : Codex 99 (s. xr),
292.
Codexs roo, 103, ro6,
107 i II5, 294.

Montlluís , 373·
MüNTOI.IU, M. <l e, 331, 345,
Montpeller, 70, 132, 317 ss .,
368, 3]6, 378, 384, 403.

Capella del rei Jau me J,

MusSAFFIA, A., r82.
Musica enchiriadis , 67, 258.

-

Scolia musicae
riadis, 258.

enchi-

M u si e u s, 48 .

321.

Archives de l' H erault,
Lectionarium (s. XII),
292, 294. 296.

Bibl. Municipal n. 120,
0

31!.

École de Méd. H . 196,
353·
Montserrat, xv, 30, 47, 54,
124, 131, 197, 410 S.

Biblioteca:
Llibre Vermell, 67, 256,
265. 343. 408.
Ms. 72, ResponsorialeMissale (s. XI), 140,
202.
Ms. 73, Troparium" Prosarium (s. xn), 156,
202, 216, 242, 412.
Fragments de codexs
· gregorians (ss. xr-xv),
rSo, 412, 414.
Necrologi de Ripoll avui
perdut (s. x?), II9.
Monza, II6.
MORALES, A. de, 6 S., 29.
Moralia, 126.
Moralie Job , 120.
MOREL, G., 249·
MORERA, E ., 53·
MoRET, J. de, 29.
MoRrN, Dom G., ro, 17, 20,
24.
Mosco u :

-

Bibl. Nacional:

Fran<;. F. v. xv, 182.
MosER, H. J., 333, 340,
349, 351, 360 S., 387,
409.
Mote t, 314.
Mu<;:A DE PORTELA, 323.
MÜLLER-BLATTAU, J. M.,
340.
MÜLLER, IC K., 345·
MÓNERA, J., 14.
Munic, 133.
Staatsbibl.: Cod. la t.
5539. 34 5. 350 .
Clm. 466o (Carmnia Burana), 251 s., 255.
MuNTANER, Ramon, cronista, 314 ss., 336. Vegeu
RAMON MuNTANER.
MUNTELLS, Guillem de, canonge
de
Barcelona
(s. x1v). 3 r.
Mur, mo.ne¡stir, Ilibres
(1095), 125 S.
Múrcia, 37·
Muret, batalla de, 318, 367.

NABUCODONOSOR, rei, 97,
106.
Nalech, 170.
N ANTIGIS, bisbe d 'Urgell
(901). 119.
Narbona, 23, 25, 32 s.,
40, 193, 204, 218 S.,
246, 318 S., 322, 384.
- Vegeu Conr-ilis.
Narbonensis (Província), 9.
N ATALIA, santa, r8.
NEAL, J. M., 296
NEBRIDI, bisbe d'Egara
(s . vi), 12.
NEF, K., 340.
Neumes
longob a r d s , 197.
N e u m es- p un t s, 196.
NEuss, W., 66, 97, ro6, 121.
Nevers, Tropari del roso,
233·
Nic;:a, 317 .
NICOLAU, papa, 26.
NICOLAU, sant, 43, 167,
2'19 s.
- Festa de sant, a Cata- /
lunya, 287 s.
NICOLAU D'OLWER, L., 22,
6r, 63 s., 66, 136,
138, J46, J48, 162, 252,
254 S., 331, 335, 364,
403 s.
NIEDNER, H., 275·
NIFRIDI, arquebisbe de Barhuna (s. rx), 25.
NoGUERA, A., 288 s., 298,
302.
NoGUERA, B., r68.
NoLLAU, H., 340.
NONIT, bisbe de Girona
(s. vn), 7, 14.
Notació aquitana,
132, 134, 136, 138, 140,
146, r 48, r 50, r 56, 158,
16o,r62, 166ss,I12,114 .
A Caialunya, 193 ss.
Amb signes rítmics,
174, 198.
Nota.ció catalana,
38, 63, 134 SS., 138
140, r 44, 146, 150, r66
i SS., 193 SS ., 412, 114.
De transició, 195 .
Notació diastemat i e a, 197.
Notació francesa,
168.
- A Catalunya, 144, I74·
N o t a e i'ó ita 1 i a na,
1 44·
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- A- Catalunya, 195.
Notació
messina,
405.
- A ·catalunya, 196, 405.
N O t a e i Ó m o S s ara b,
197·
N o t a e i ó q u a d r a d a,
152, r66 s.
q u i r o n íNot a ei 6
m i e a, 197.
N o te, 345·
NorKER (BALBULus), 26,
219.
NOULET, J. B., 336.
Novas, 319.
N OVELLET, joglar, 315.
Nuya (Coruña), <¡6.
NuÑo SANCHEZ, conr¡ueridor d'Eivissa, 321.

0MONT, H ., 330.
Orationarius
(Orationale,
Orationarios), II7, 124,
126. - Vegeu Collccta-

rius liber.
ORcAu, Ramun d', 323.
Ordinacions de Cort sobre
els joglars (s. XIII), 326.
Ordinacions municipals
de Barcelona ídem, segle XIII, 326.
Ordinales, 126.
Ordinarii (Ordinaris}, 118,
129.

Ordinarium

Barcinonense

del r 569, 294, 298.
OrdinariumMissae
146, 242.
- A Catalunya, 201 ss .

Ordinarium Sacramentorum
OBERMAIER, H., I.
OBRADOR, M., 376.
O'CALLAGHAN, M., 144·
0Dó, himne de sant, 212.
Off e r e n da , 203, 246.
O f jiciarium
(Officiaria,
Officiarios). 124 ss.

de Girona del 1550, 298.
Ordinarium Urgellinum del
1548, 298.
Ordines Romani !, 270.
Ordino (Andorra.), 414.
Ordo, directori litúrgic, 9,
r 19.
Liber Ordinum, ro.
romanus, rr6 s.
toleda a Catalunya, 34
S., II], II9.
Ordres, edat en que es rebien'(s. VIs.), 9.
,..prmL, A., 268.
Orgue, 90.
a Catalunya, SS. IX-XIII,
So ss.
de coll, 84, go.
de ma, 96.
Orguens petits, 346.
- portatils, 84 .
0RIOLus, dóna llibres (996),
122.
Ortafa, 383.
0RTJGUE, J. d', 310.
Osea, 6, ro6, r6o, 217, 246,
319, 322 s.

Officiarium et Antiphonarium in uno volumine,
35,

!2].

Ofjiciarium cum Responsorio, 125.
Officiarium et Epístolarium in uno volumine,
-v:_...,.
!28.

Ojjicier, 125 .
Ojicial•ium notaturn de
quarta regula (1310), 129
O f i e i s r í t mi es , 249
ff>S.

«0 1olfilii et filiae», cant de
"' Pasqua, 251.
Olerdula, 49·
O 1 i f a n t , 86.
OuvA, abat de Ripoll i
bis be de Vi e, 32, 41, 48,
63, 65, r 16, 343·
SaCI•amentarium del
1038, 36.
OLIVA, cantor de Vic (1049)
47·
OLivA, caput scholae ( =
cantor) de Vic (1057),
48 .
OLIVA, caput cholae de Barcelona (1o8z), 48.
OLivA, monja de Ripoll
(t després del 1065)
XI, 47, 64 SS., 258.

Breviarium de musica,
64 SS., 86, 136.
OLIVA RAMON, 125.
OLIVARES, Comte ·Duc d',
182.
<<0 Maria, Deu maire», 213.

Ornnia. bona, rzz s.

Catedral : Hymum·ium
(s. XI), 63, 117, 184 SS.,
2II S.
Codex n.o 2, JYfat-itunarium (ss . xn-xm),186,
294·
Avui s.s., abans n.o 4,
-~
1

Prosarium- Troparium.
(s. xn). 63, 186, 204,
216, 208 S., 232, 241
S., 414.
Codex n.o 5 : Matuti-

nqrium-A ntiphonarium (s.xm),192,294·
Codex n.o 6: Matutinarium (ss. XII- XIII),
192.
Codex n.o 19. Matutinarium (s. XIII), 192,292.

Codex n. 0 25= Matutina-

rium- Antiphonarium
(s. XIII), 192.
Codex n.o 32, Lectionarium (ss. xn-xrn),
292.
Os1us, bisbe de Cbrdova, 3·
Ostiarium, 125.
OT, sant, bisbe d ' Urgell:
- Vida de, 250.
0T DE CLUGNY, teoric,
(t 942), 62 S.
0T DE MONTCADA, troba<ior, 363, 365.
Oro I, emperador, 65.
Oxtord, Bodleiana, Add.
A. 44 (s. XIII), 255.
Oxyrhynchos (Egipte), 20.
PACTA, sant, bisbe de Barcelona, 4, 12 .
PACIFICO, ardiaca de Verana (s. rx), r 8.
PAGES, A., 408.
PAGI, A., 29.
Pal (Se u d'Urgell), 414.
Palencia, 4·
PALLARS, comtessa del, 367.
Palma de Mallorca, 13 r,
211, 232, 323.

Catedral:
Consueta (s. xrv), 232 s.,
273. 282, 300.
Constteta del I5II, 274,
284 S., 288, 310.

Arxiu capitular, Hymnarium (ss. xrv-xv), 21 I
S.,

216, 221.

Museu Diocesa, Cantorale (ss. xv-xvr), 152,
298, 302.

Bibl. Provincial, s.s.,
M atutinarium
Responsoriale (s. XIV), 239.
Arxiu Historie : Llibre
. deis Privilegis, 106.
-- ' (j_onvent de la Concepoi¡j l:· Cantor ale (s. xrv),
296 ." .•. \
Palo! (Rosselló), 379·
Pampilonia (Pamplona), 6,
96.
Paradís, església (Cerdanya)
consagrada el 948, lli·bres, 120.
P a r a p h o n i s ta, 4 9·
a Roma (s. vn), 46.
( = cantor), 47·
( = caput scholae), 51.
( = premicer a Barcelona (s. xu), 54·
a Ripoll (rrsS), 259.
pARA SOL (PALAOL), trabadar, 367.
FARERA, B., 326.
Parets, 57·

PARIS, G., 310.
París, 38, So, 132 s., 140,
152, 254. 260, 263 s.,
289, 308, 316, 333·

Bi bliotheque de l' A rsenal, ms. ros (133 T. L.),
Breviarium s. xv provinent de Valencia, 294.

Bi bliotheque

M azarine,

3875. 294·

Bi bliotl1eque N ationale:
Jat. 6 1 , 6 2 , 6 3 , 6 4 , Biblia ele Roda (any
rooo). 97, ro6.
lat. 778, Troparium de
Narbona (s. xn), 217
S , 204, 243, 246.
lat.
781, Breviarium
(s. xm), 292, 294.
lat.
796, Breviarium
(s. xn), 294.
lat. 887, Troparium (segle xr), 217.
lat. 903, (;raduale de
St. Irieix (s. xr), 174•
193, 198, 217.
lat. 982, Breviarium de
Sevilla del 1462, 294.
lat. ror8, Breviarium
(s. XIII), 294·
la t. I I r8,
Troparium
(s. x), 271.
lat. III9, Troparium
(s. x1), 217.
la t. 1120, Troparium
(s. xr), 217.
la t. I 139, Collectaneum
de St. Martial (seglcs XI-XII), 213, 266,
271, 288, 292, 306,
330, 344·
la t. 1154, Collectaneum
(s. x), 194, 291 i s.
lat. 1240,
Troparium
(S. X), 193 S., 241 S.,
2]!.
lat. 1255, Breviarium
(ss. XIII i XV) r 294.
lat. 1309, Breviarium
(s. X~: ' de Girona,
219, 29,4. .
Iat. 1309 A i 1309 A 2 ,
Breviarium de Lleida
(s. xv), 294.
lat. 2832 (s. xr), 292.
lat. 3549, 266.
lat. 5132, Collectaneum
de Ripoll (ss. XIIXIII), 162, 2II, 219,
252, 256, 258, 2ÓO,
343·
lat. 5302, Lectionarium
catala (s. xr), 292.
lat. 5304, Lectionarium
(s. xr), 292 s.
la t. 594 r, Collectaneum
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de Ripoll (s. XIII)
252.
a. de la bibl. du Roi
6989, 308.
lat. 7476, prové de Ripoll, 65.
la t. r 1550, Psalterium
provinent de Catalunya (s. XI), 106.
lat. 13234, Breviarium
de Sevilla (s. xv), 94·
lat. 14301, Collectaneum
amb notació catalana provinent de Tech
(s. XI), 133 s., 140,
197 S., 202, 2II, 412.
lat. 16309, Breviarium
(s. XIII), 294·
lat. 17436, Antip!wnarium de Caries el Ca lb
(s. IX), 117.
nouv. acq. lat. ~95,
Troparium de Girona
(s. XII), 150, 152, 202,
218, 242.
nouv. acq . lat. 903, Breviarium de Vic (segle xiv), 294.
nouv. acq. lat. II77,

Trropariurn Floriosense (s. xr), r66 .
nouv . acq.

lat.

r87I,

Troparium de Moissac
(s. XI), 218.
nouv. acq. lat.

2171,

Liber Comicus, provinent de Silos, ro.
fr<y . 375, 308.
frc;:. 844. Cans:oner Proven<yal W., 345, 347,
353, 360 S., 386, 401,
409.
fn;. 846, Chansonnier
Cangé, 347 ss., 361,
fr<y. 853, r8z.
fr<;. 1555, 310.
fr<y. 20050, Chansonnier
de St. Germain, r82,
341, 344, 346, 361,
388, 392, 409.
fr<y. 22543 (anc. 2701,
anc. La Valliere 14),
341, 360 S., 364 S.,
372, 379 SS., 388 SS.
Espagnol 64 (Ordena-

cions de la Casa d' Arag6, (s. xv), 324.
Sorbonne, ms. n.o 851
(s. XII), 308.
"Parit preter morem», conductus, 346.
PASQUAL, J., 13, 26, 29,
35, 40, 47 SS., 58, 66,
68, 82, II9 SS . , 256.
Pass i o, cant del, a Catalunya, 282.

iNDEXS DE NOMS I DE MATERIES
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Passionale,

Passionarium,

IO, 117, 120, 122.

Passionarios, 121, 124, 127.
Passionarium mossarab, 9·
Passiones apostolorum, II9.
PASTOR, sant, 18.
P as t o r a , 334·
Pastorale (Pastoralem), 121,
126.
Pastor e 1 a (P as t o urelle
Pastorel1 a), 338, 368, 372, 375,
341.
«Pater Dei, lumen rey»,
tropus d'Agnus, 263.
PAu 1, papa; 24.
PAu, sant, 18 s., 21, zrr.

PAu DE NARBONA, sant,
220.
PAULET, joglar ( = Paulet
de Marsella, trobador ?),
322.
PAULUS DIACONUS, 31.
Pedralbes, monestir, 85.
PEDRELL, F., 40, 268 S.,
282, 289, 296, 298, 300,
346.
P e g u e s e a , 338.
PEIRE CARDENAL, trobador, 319, 321, 396 s.,
' 404.
«Ar tal puesc yeu Jauzar d'amon>, 396.
PEIRE D' ALVERGNE, trobador, 318, 366, 369,
391.
«Chantarai d'aquestz
trobadorsn, 366.
«Dejosta·ls breus jorsn,
392.
PEIRE MOLA, joglar, 365.
PEIRE RAIMON DE TOLOZA,
el vell, trobador, 318.
- «Atressi cum la candela», 391.
PEIRE ROGIER, trobador,
391.
PEIRE VIDAL, trobador,
318, 388 SS., 397, 399·
«Baros de mondan", 389.
«Be m'agradan, 389.
«]es pel t emps», 389 s.
«Quant hom honratz»,
389 S.
PELAGI, sant, 26.
PELAY BRIZ, F., 289, 298.
PEPÍ EL BREU, reí de
Fran.ya, 23 s., 26.
Peralada, església, 50.
PERAY, J. de, 68.
P., canonge i succentor de
Lleida (1232-1236), s6.
PERE, bisbe de Compostela,
26.
PERE, bisbe d e Lleida (segles v-vr), 12, 14.

PERE, canonge sagrista de
Barcelona (II6o), sr.
PERE, joglar, 319 S.
PERE, joglar, 399.
PERE, monjo catala músic (s. XI), 64 s., 86.
PERE, monjo (s. xi), XI,
258.
PERE,
sagrista
de
la
catedral de Barcelona
(1216), 71.
PERE, sant, 18, 21, 29, 43,
II9, 211.
- Catedra de sant, 18 s.
PERE 1, reí de CatalunyaAragó, 37, 57 s., 328,
341, 366 SS., 399, 400
S., 403.
PERE 11, et Gran, reí de
Catalunya-Aragó, 180,
314, 3I6, 319, 321 SS.,
343, 368, 373, 403 S.
Joglars del se u segu ici,
321 S.
PERE 111, reí de CatalunyaAragó, 85, 90, 252, 316,
330.
Ordenacions sobre e!s
joglars, 324.
PERE, infant, comte de Ribagorc;a i d'Empúries,
fill de Jau me II, JI 5,
S. , 335·
PERE ABELARD, poeta, 73,
344·
PERE BERNAT, canonge de
Barcelona llega !libres
(1130), 127 S.
PERE D'ALBALAT, arquebisbe de Tarragona
(1248), ss.
PERE DE ALBALATO, bisbe
de Lleida (1236), 55·
PERE D'AMIENS, monjo de
Sant Cugat (r216-r2IS),
70 S.
PERE DE CASTELLÓ, joglar
de gesta de Pere III,
330.
PERE DE MONTCÓ, trobador, 366.
PERE DE SAGARRIGA, arquebisbe de Tarragona
(1412), 59·
PERE DE SARRIA (1218),
70.
PERE (DE TALA DEL), 69 S.
PERE ERMENGOL, funda
una ll antia a la cat edral de Barcelona (IIo2)
53·
PERE FERRER (PETRUS
FERRERIUS (Ferrarius),
monjo de Sant Cugat,
poeta i músic (t 123 r),
XI, 41, 43, 68 ss ., r6o,

PET=s, praccentor d'Elna
167, 216, 220, 249. 375·
- Vegeu FERRER, Pere.
(?) (II55-1159), 52.
PETRUS, primicerius ele Vic
PERE GONTER (s. XII), 70.
PERE GRUNY, xantre de la
(s. xr), 47 ·
PETRUS, primicherius de
seu de Barcelona (1304),
Barcelona (1094), 49·
84.
PETRUS, primicerius ele BarPERE LAR OCA, trobador,
ce lona (1139), 51.
366.
PETRUS . primicerius i sagrisPERE ÜLLER, vicari general de Tarragona (1412),
ta de Vic (n3 1-u33), 51.
PETRUS, primicherius de
59·
Barcelona ( 1101 - II II;
PERE PALMA, joglar, 320.
PERE RoGER, bishe de
= al d el 1094?), 54·
PETRUS, primicherius (seGirona (1019), 123.
PERE SABATER, 70.
gle XIII), 55·
Petrus, sacerdos et primiPERE SALVATGE, trobador,
cherius de Barcelona
322 S.
PF.REZ DE URBEL, J., 14·
(1092-109S)' 49·
PERONELLA d' Aragó, muP. s uccentord e Lleida(1232!ler de Ramon Beren1236), 55PETRUS DE ANAUGIA, preguer IV, 52, 317, 363 s.
PEROTIN, mestre de Notrecentor d'Urgell (124S),
Dame de París, 264.
s6.
PETRUS DE CACIANO, prePerpinya, 3 II, 317.
centor de Giro na (1234),
Catedral : eod. 79 Ordenacions d' El na amb 1'055·
PETRUS DE CRUCE, orgafici del Cabiscol (senista de Notre-Dame de
gle XIV), 46.
Paris (s. XIII), 264.
Pes, 196.
s e m i t ó de la notació ~ PETRUS DE MALLEOLIS, precatalana, 197.
:1'
centor d'Elna
(IISSvisigotic dins la notaci6 1
1157). 52.
catalana deis ss. x-xr, Í PETRUS DE MALOBOSCHO,
precentor de I~ ida
3S.
PETRUS, bisbe de Saragossa
(1204). 55PETRUS DE PEDROS, primi(rr2r), 52.
c herius de Barcelona
PETRUS, caput scholae atque j udex de Barcelona
(II2I-IIS3), 54·
PETRUS DE VALLO, pre(II07), 49·
ntor del monestir de
PETRUs, caput scholae de
ant Vice n.y de Cardona
Saragossa (?) (u21), so,
"(r 3 2 3 ), 5 s.
52.
PETRus, caput scholae de
PETRUS FERRANDI , caput
~cholae
d'Elna (1136Barcelona (1142), so.
PETRUS, copista de !libres
I 142), 50.
PETRUS FER.RARIUS, prior
(rr9r), 128.
PETRUs, levita et caput
de Sant Pau del Camp
scholae de Barcelona
(1210), 70.
PETRUS Lurr, caput cholae
(1041), 4sPETRUS, levita de Sant Cud'Elna (?_) (IIJO), so.
P. MuNiz, organista ele
gat (IIS4), 70.
PETRUS, optimor notator (seLleida (1279), 57, SSgle XIII), 264.
PETRUS SPUY, prccentor de
PETRUS, paraphonista ( =
Tortosa ( t I 343)' sS.
primicerius) de Vic
«Pie.y'a que savo ie>>, 346.
(II42), 51.
PIJOAN, J., 97·
PETRUS, paraphonista ele
PrLLET, A., 384.
Barcelona (rus), sr.
PINIUS, J., IÚ, 29.
PETRUS, paraphonista ( =
PrNós, casa. elels, 367 .
primicerius) ele BarcePira, 174.
lona (un), 54Pisa, 17, 265.
PETRUS, paraphonista, monPistoler ( r 299), 128.
jo de Montserrat (1223),
PISTOLETA, joglar Í trobador, 361, 391, 394·
54·
P., precentor de Barcelona
«Quar eusse ie cent miHe mars d 'a.rgent ", 361.
(1209). s6.

«Planchs de sant Esteve>>,
310 S.
P 1 a n e tus , 252.
«Phnctus Sanctae Mariae
Virginis», 231.
PLANDOLIT, ] ., 140.
P 1 a n t (Plany), 334, 337
S., 372.
P 1 atar e t s , SS.
P 1 i e a:
- La seva interpretació,
350, 352p n e u m a, 231, 233, 239Poblet, monestir del Cistell, XV, 57, 59, 67, 162,
170, 178. 252, 263, 292 ,
307, 368, 4l ¡,

1 nvr. ntari deis lli bres
(s. xn), r28.
Poitiers, 23, So.
PorTIERs, comte ele, 407.
Polifonía anterior a 1 seg le XIV a Catalunya,
zs8 ss.
POMPONIA (s. VII), 12.
POMPONIUS MELA, 2.
Pom;:, sacerclot cl'Urgell,
llega llibres (roSo), rzs.
Po:<~9
D' ÜRTAFA, trobador, 325, 367 ss., 379,
3SJ. '
PoNCET (PouZET), joglar,
367.
PoNciUs, levita et caput
•w- scolae, canonge ele Girona (Io3r-ro64), 124.
PoNcrus BoNus Fruus,
doctor parv~tlorum ele
Barcelona (rozo). 45·
PoNs, areliaca de Barcelona
(1216), 71.
PoNs, joglar, 319.
PoNs DE CAPDOILL, trobador, 3S4, 391, 397PoNs DE GUALBA, bisbe
de Barcelona, llega llibres (1333), 129.
PONS DE SANT J OAN, llega
llibres a la seu de Barcelona (ugi), 128.
PONS GERIBERT, levita i
ca pi tu lar ele Barcelona
(w92). 49PoNs GoNTER, 70.
PoNT, ]., 302.
Pontijicale, I I 7.
PoNnus. cap ut scolae de la
cat edral de Barcelona
(!OI6-IOI9), 45PONTIUS, levita et caput
scolae, de Girona (1031ro64), llega A ntiphomrium e! 1064, 47 s.
PONTIUS, lev ita et caput
scholae ele Barcelona
(1018 ss.), 48.

PoNTIUS DE NARBONA,
praecentor (uSo), 52.
PoNnus D'OsoR, precentor
de Barcelona (r 192),
53 S.
PONTIUS SANCTI JOHANNIS
(1169), 12S.
POPE, 1., 362 .
«Popu le meusn, 270.
Porree tus , 195.
«Pos q'ieu vey la fua.lla»,
353PosT, Ch. R., 106.
«Potestatc, non nature •> , seqüimcia, 219.
PoTHIER, Dom J., 136,
rso. 251, 289, 292, 294.
29S.
Pracles (Tarragona), 317,
362.
- (Cerdan;.oa), 373·
PRADO, Dom G., S, I2, 30,
36 S., 42, 136, 15S,
196 s., 269, 279, 4 r6.
P rae e en t o r a Catalunya (s. IX ss.), 43·
( =caput scholae al es gle XII, 52,
al S. Xlll, 55Praecentor pri mus
i se e n n d u s, 56.
P re e es, 36 ss., 23 r, 239
S., 362.
Premieer al s. xrr, 54·
Premicer elels cantor s , 45·
Presser( = Prosarium) (1045)
123.
Presser cum Himner (1055),
124p res sus mossarab dins
la notació catalana, 3S.
P r i m i e e r i u s (Primicirius). II, 44 ss.
- (magíster, primus) a
Roma (s. VII), 46.
«Pri¡:no die quo Trinitas»,
Rimne, 186 .
P r i ií-lu,,'HC 1 e r i e u s (Primiclero). 45 s.
Princeps
cantor u m , 42.
«Principem Apostolorum",
seqüimcia, 219.
Bruges:
- Processionale del 1517,
298.
«Pro cuius nomine sancto>>,
verbeta, 286 s.
Prophetarum, 119, 121 s.
Proprium
Missae,
242.
- a Catalunya, zor s .
P r o s a ( Prosula), 24 r.
Prosarium, 116, 12 r s.,
124 S., 12S S.

Proser, 128 i ss.
PROTASI, abat de Sant Mique! de Cecixa, llega
llibres (S78), n8.
PROTASI, bisbe de Tarragona (s. VII), 15.
PRUDENC1, poeta, 14.
PRUN!ERES, H., 340, 386,
409«Psall ite, fratres mei», tropus, 283.
P s a 1 m i i d i o t i·c i , 8 _
P s a l m i s t a n e, 4S.
Psalterium, 10, 85, 116,
uS s., 124 s., 128.
mossarab, 9; 34·
feriatum, r 16.
non feriatttm, rr6.
Pseudo-Agustinus, 170.
PUIG 1 CADAFALCH, J., 1
S., 15, 21, 6S S., 96.
PUJADES, J-, 5 S. 28, JI,
265.
PUJOL, F., 90, qS, 269,
2S9, 292, 361, 393, 396.
PUJOL, P., 35, rrS s., 411.
Pnn<:ta (=variacions),
333·
Puy, 367.
Q a n un • Q ano n (=meocanon, caño i mediocatio), ss.

Quadragenarium (Quadragenario), 120, 125 i ss.
Qua el r i vi u m, 9, 62.
<<Quan ay lo mon>>, 182.
<<Quan un solclat ve de la.
guerra>>, can.yó, 341.
Quarentcnos, 121, 127.
<<Qnar eusse ie e en t mille
mars d'argenb>, 361.
QUASTEN, J., 2.

Quaterniones de Flore Psalmorum, r23.
Quaternos de Officiario, 124.
- Pentatheuci , 128.
«Quem qua.eritits in praesepe•>. tropus de Naclal,
2S3.
<<Quem sine~¡patre>>, tropus
de Naelaf, '' 2$3.
<<Quem vates .cecinerunb>,
tropus de in,troit, 248,
2S3 .
Quilisma catala, 13S,

194

SS.

QULR!CUS (QUIRZE), bisbe
de Barcelona (s. vn),
13 S.
Quitarra. sarracenica, 332.
Vegeu GuiTARRA.
Raba q u e t (rabeus, rabeu, rebec, rabeva, ru-
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beba), 86, 90, 96 s.,
328.
RADULF, canonge de Lleida, llega llibres (r1S7),
IZS.
RAFEL, sant, 43·
RAILLARD, A., 395·
R .\IMBALDus, caput scholae d'Elna (uq), so.
R.UMBAUT, senyor d'Orange, 325.
RAIMBAUT DE VAQUEIRAS,
trobador, 3rS, 384, 392
S., 397, 409.
<<Kalenda maya>>, 345 s.,
392, 416.
<<No· m agrad 'iverns ni
pascors>>, 392 _
RAIMON, comte de Ribagor.ya (957.), r21.
RAIMON DALMAU, Qisbe ele
Roda (roSo), 125.
R .HMON DE MIRAVAL, trobador, 31S, 397, 40() ss.
«Aissi com es gensen>,
400 S.
<<Apenas sai don m'apreing•>. 402.
<<Bel m'es qu'ieu cha.nt>>,
400.
<<Cel que no vol auzir
chansos•>, 403.
<<D'amor es totz mos
consirierS>>, 402.
;<Si tot s'es ma clonan'
esqu iva >> , 402.
RAIMON DE T ARREGA (seg!e XII}. 70.
RAIMUNDUS, scolam regens
a Barcelona (1046), 45·
R(aimundus?) precentor ele
Tarragona, 53·
RAIMUNDUS, monjo, pa.raphonista, de Sant Sadurní de Tavernoles
(II73), el 1175-1176 Caput scholae i praecentor el I I 84, 5 r.
RAIMUNDUS, focu/ator d e
Barcelona (1142), 54·
RAIMUNDUS, primicherises
de Barcelona (nssnn). 54RAJMUNDUS BERNARDI, primicherius de Barcelona
(1072), 49·
RAIMUNDUS yA GRANADA,
primus succentor ele
Tortosa (s. xn). 53.
RAIMUNDUS DE GUR!lO, camerarius de Sant Cugat (1205). 70.
RAIMUNDUS DE NOGERA,
precentor de Barcelona
(129r), 57·
R. DE SANCTO LAURENTIO,

,.
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precentor de Tarragona (1191), 53·
R. DE TERIMINO, praecentor
de
Tarragona
(t I17]), 52, 59·
RAIMUNDUS DE TURRILIS,
precentor de Barcelona
(1233-1237)i 57·
R. DE VILLARICHO, ardiaca
de Girona (1317), 144·
RAIMUNDUS SANCTI FELICIS
precentor de Tarragona
(1183). 53·
RAINALDUS, magister de
Lleida (1172), 46.
RAMIR I, rei d'Aragó, 27.
RAMON (s. XII), 69.
RAMON (1142), 54·
RAMON, abat de Sant Cugat (1225), 71.
RAMON, precentor de Tarragona (I179-II87), 59·
RAMON, premicer de Barcelona (s. XII}, 52.
RAMON, sant, bisbe de
Roda, 219.
- Ofici rimat de, q8, 250.
RAMON BERENGUER I, comte de Barcelona, 26, 29,
34·
RAMON BERENGUER III,
comte de Barcelona, 49,
317.
RAMON BERENGUER IV,
comte-rci de CatalunyaAragó, XV, 37 S., 158,
162, 313, 317, 363,
366, 380, 384, 39!.
Planctus dedicat a la
seva mort, 252 s.
RAMON BERENGUER V,
comte de Provenc;a, 367,
384.
RAMON BERENGUER, comte
de Provenc;a, 317.
RAMON BERNAT, paborde
d'Urgell, llega llibres
(1119}, 127.
RAMON BISTORT DE RosSELLÓ, trobador, 367.
RAMON CoRNET:
- Doctrinal de trabar, 335 s.
RAMON D'ANGLESOLA, precentor de Tarragona
(1291-1301), 59·
RAMON DE BANYERES, cambrer de Sant Cugat,
(1210), 70.
RAMON DE CASTELLNOU,
poeta:
- Doctrinal, 368.
RAMON DE CASTE.LLTERSOL,
arque bis be de Tarragona
(1197). 59·
RAMON DE PAU (PRATZ),
joglar, 365.

RAMON DE PERA MOLA es
dóna per monjo a Sant
Cugat (s. XII), 70.
RAMON DE ROSANES (RoSANIS), precentor ( = primicherius) de Barcelona
(!212-1226), 57· 7!.
RAMON DE SANT LLORENC;:,
precentor de Tarragona
(1190-1!98), 59·
RAMO N DE T Á.RREGA (se g le XII), 70.
RAMON DE TERRANY, precentor de Tarragona
(t rz88), 59·
RAMON FERRER (s. XII),
69 S.
RAMO N FERRER DE T ARREGA (s. XII), 70.
RAMON FoLc, comte de
Cardona (t 1276), 370.
RAMON GurLLEM, clergue
(!096), !26.
RAMON GUITART, jutge, llega llibres (1096), 126.
RAMON LULL:
- <<Cant de Ramon>>, <<Ro res de ma Donna Sancta Maria», <<Plant de
nostra Dona Sancta Maria>>, <<Desconhorb>, Ars

generalis ultima, Doctrina pueril, Arbre de
Sciencia, Libre de la
Contemplaci6 en Déu,
Libre de Blanquerna,
373 SS.
L'art de joglaria, segons
Ramon Lull, 376 ss.
RAMON MUNTANER, cronista, 88.
- <<Sermó>>, 330. - Vegeu
MUNTANER, R.
RAMON PONS, comte d'Auvernia, 6o.
RAMON VIDAL DE BESALÚ,
trobador, 334 ss.
- <<Abril iss' e mays intrava>>, 319, 367 .
<<En aquel temps com
era jays>>, 366.
<<Regles o Rasós de traban, 333.
<•Unas novas vos vuelh
cantan, 366.
RANLO, abadessa d e Sant
Joan de Ripoll(96I},I22.
RANURI, bisbe d'Urgell
(s. VII), 7·
RAUGEL, F., 289, 292, 296.
RA YMUNDUS, prevere de Vic
(1057). 48.
RAYMUNDUS, caput scholae de Vic (r106), 49·
RA YMUNDUS, caput scholae
d'Elna (rrzr), so.

RAYMUNDUS, primeceriu's
de Barcelona (rr6r,
1174?), 51, 52.
RAYMUNDUS, caput scholae
(1175, 1176, 1184), paraphonista (1173), praecentor (1156) de Sant
Sadurní de Tavernoles,
52.
RAYMUNDUS ARNALLUS,
praecentor d'Elna (1 18o)
52.
R. DE BRUGUERES, canonge-succen tor de Tarragona (1289), 59·
RA YMUNDUS GUIBERTI, canonge de Vic (1107), 49·
RAYNAUD, G., 182.
RAYNOUARD?, 308.
REAMBALDUS, caput scholae d'Elna (1121), so.
RECARED, rei dels visigods, 8.
RECESVINT, rei visigod, 12.
RECHAREDUS, prevere, dóna
!libres (888), 82.
Reforma litúrgica a Castella i León (s. xr), 34·
Refractorium
o
Rc>ponsorium ( = r e franh), 332.
Re f r a n y, 233.
Re g n u m, tropus de, 156,
242, 412.
Regum, 121 s., 124.
Reichenau, monestir, 62,
8o, 194, 217.
Reims, 61 s., 82, 310.
- Cod. 1458, 294.
REINER, A., 242.
REMI D'AUXERRE, teoric
(s. IX), 62 i S.
Reminiscencies mossarabs
a Catalunya (ss. x-xii),
34 SS.
REMON, levita llega llibres,
(1045). 123.
REMUNDUS, levita i caputscholae de Sant Vicenc;
de Cardona (1040) , 48.
RENALDUS, RENAUDUS(RENAU}, gramaticus, doctor
de Barcelona (IIIO ss.),
XI, 45, 54·
Rennes:
- Cüd. 4o, 294.

Repraesentatio de tribus
Mariis, 272 ss.
Repraesentatio martyrii S.
Stephani, 283 s.
Representaci6 de M agdalena i de sant Tomas,
259. 275·

Representaci6 del Centuri6,
259. 275·

Repraesentatio Partus, 283.

Reprai!"S'entatio Prophetarum, 283.
Representació deis Septem
peccatontm mortal-ium,
282.
Re q ·u i e m, missa de, 203
Responser, 128.

Responsoria et A ntiphonaria VI, servats a la catedral d'Urgell el 1147•
35·
R e s p o n so r i u m (Res ponsoria), 127 s.
Responsorium non
breve, sed mod u 1 a tu m , 259.

Responsum cum suo A ntiphonario in codem volumine de quarta regula
(1310), 129.

Responsuum et A ntiphonarium de godescho (1310),
129.
RESTORI, A., 344, 386 S.,
392 i SS., 395·
Rethoricas, 128.
Retro n x a (Retroenxa),
334. 338, 341, 372. -Vegeu Rotruenge.
<<:t:-ex_ celi domina•>, seqüen:

c1a, zzr.

Rheinau, monestir, 116.
RrBAS, monjo de Ripoll,

6s.

RIBER, L., 15, 22.
RIBERA, J., 296, 340.
RrcARD, sagrista de Vic,
el 1 roo llega llibres, 4 7.
RrcARD, A., 321.
RICA:Jil;D I, rei d'Anglatcrra,
du. d'Aquitania, 397·
RICAtW COR DE LLEÓ, r ei
d'Anglaterra, 317, 366.
RICARDUS, caput scholae
de Barcelona (1024), 4S.
RICART MATAS, J., 79·
RICHER, monjo (s. x), 6os.
RrcHILDIS, muller del comte Sunyer, II9.
RrcULFUS, caput scolae de
Vic (996), 47·
RIEMANN, H., 40, 26S, 344,
362, 386, 393·
RIETSCH, H., 234·
RIGOLLOT, M. de, )o6.
Ripoll:
- Sant ]oan, 50s.

-

-
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Museu d'Art Popular,
Sign. A. 4 (s. xrv), amb
un fragment de Graduale del s. XII, 17S.
Sant Pere, 34, 117.
Llibres litúrgics (S9o),
119.

Santa JYiaria de, monestir, XIV SS., 9, 12, 25, 3S,

4I, 43, 47 s., so, sz, s6.
61, 67, S4, S6, 96, 116 i
S., liSiS., 122 i S., 127,
131, 133. 138, 150, 156,
158, 162, 170, rS6, 19~,
204, 208, 217, 24I, 250,
252, 254, 256, 258 SS.,
264, 269 SS., 275, 279,
2S4, zSS, 292, 317, 325.

Santa 1'viaria de:
EscoJa. musical (ss. XXIII), 60 SS .
Quadrivium, 62.
Scriptorium, 6o, IZI.
I nventari de llibres del
132.
1047· 34. 124.
Antiphonarium (s. x),
Musica enchiriadis, 62,
221.

Scolia musicae enchiriadis, XV, 62.
Necrologi, 66 .
Tonale (s. x), XIV, 37,
195 s., 202 s. -- Vegeu Barcelona, Arxiu
C. A., Codex de Ripoll.
RrPOLL, canonge de Vic,
152.
RrPOLLES, V., z68 s., 30S,
31 l.
RrPOLLES, joglar, 365.
R i t m e m o d a 1 m i x t,
>w. 34S SS., 352 S.
R i t m o s , 249.
Ritu roma a Catalunya, 30,
31 SS.

Rituale (Agenda, Obsequiale, Manuale, Sacerdotale,
Pastorale), r r 7.

Rrus, J. , ss. rz4.
RoBERT DE SABILON, mestre de Notre-Dame de
Paris (s. xrrr), 264.
ROBERT EL PIADÓS, rci de
Franc;a, 62.
RocA, Pere de, 320.
RocABERTf, casa deis, 367.
RocABERTÍ, Dalmau de,
336, 367 .
RocAFORT, J., Sz.
Roda, 27 S ., 34, 52 S., 62,
121, 124, 131, 196.
-- Segona consagració de
la catedral, llibres (rorS)
123.

Catedral:
Inventari deis llibres
(ss. XI-XII), I 26.
Fragment d'un Antiphonarit{m mossarab del
S. X, 127, 133,251.
Cüdex visigbtic, So.
Codex del s. xu i del
s. xrrr amb obres

d'Homer i de Terenci,
I27, I33·
Pontijicale, XIV.
Santoral (s. xm), 26.
Mss. amb neumes catalans, 37·
V t>geu L!eida, Catedra!.
RoDEZ, comtes de, 369.
RoDRIGUES LAPA, M., 340.
RoGER BERNAT IV, comte
de Foix, 322.
ROHLOFF, E., 328 SS.
ROJO, Dom C., 42, 196 s.,
4IÓ.
RoLAND (Rotlan), chanson
-de, 3oS, 373·
Roma, x, ro, 13, 20, 24 ss .,
29, 33 S., 37, 46, 4S, 59,
ÓI S., I24, 211,220,242,
269, 270, 3IS, 335·
Biblioteca Chigiana C.
V. I5r, 395·

Biblioteca
Rossiana,
Himnari de Moissac (segle X), 117.

Biblioteca

Vallicellana

B. 5, Homiliarium (segles XI-XII), 292.

Biblioteca Vaticana:
3547, Missale copiat a
Barcelona el 1232,
166, 202'
lat. 5729 : Biblia de
Farfa copiada a Ripoll després de l'any
IODO, 106.
Vatic. lat, 5730, 66.
Reg. lat. 11 Hymnarium (s. vm), r I 7.
Reg. lat. 123 de Ripoll
(s. XI), 66.
Reg. lat. 125, Lectionarium monasticum (segle XIII), 291 S.
Ottob. lat . S45, 374·
Ottoboni 2523, 30S.
Ú hin. lat. 6oz, Tropa"~1fm Casinense
(segle··xrl), 292.
RoMA., sant, rS.
Ro m a n, 365.
RoMANA, monja cantora del
Cister de Sant Hilari
(1204), 55·
ROMASSET, joglar, 315.
RoMERO, compositor (se gle XVI}, 29S.
ROMEU DESPOAL, il·luminador (I334), ro6.
RoMEU SALVANY, succcntor
de Tarragona (I337), sS.
Roncesvalles, 96.
Rondeau
(Rondell),
342 S., 375·
ROn d e 1 t y p u S, 342 SS.
ROSEMBACH, J., 242.

Rossi, J. B. de, ro.
RossiGNOL, joglar, 325.
Rota, 90, 24I, 345·
Rotruenge,341s. 375·
- Vegeu Retro n x a.
Ro tunde 11 u s, 332.
Ro u en:

-

Bibliotheque de la Ville,

ms. 3S4 (s. XIV), 279.
RoviRA r VmGrLI, A., 15,
23 S.
RUBIÓ, J. , XVI, 335, 338.
Rumó I LLUCH, A., 40,
252, 331.
RuDEL, trobador, 364.
RUDOLF, bisbe d ' Urgell
(923 SS.), IZO.
RUDOLF VON FENIS-NEUENDURG, Minnesinger, 3SS,
1 39S.
RuÉ, M., 138, 14S.
RUF, sant, 57 S.
RUFINA, santa, IS .
RUIZ DE LIHORY, J., baró
d' Alcahalí, 269, 2S2.
R u n d k a n z o n e, 346.
RuPP, E., Sz.
SABATA, joglar, 365.
SABELA YROLLES, Do m
30, 134 S., 13S,
146, 150, 152, 156,
IS4, IS6, 195, 197,
234, 247, 269, 27r,
30S.
SABOREJA, jogJar, 32S.
SAcHs, c., 1, s2, s 5 .

M.,
144,
I6z,
204,
283,

Sacramentarium (Liber sacramentorum), 1 I 5 ss.

SADURNÍ, sant, 140.
Saint-Ama.nd, monestir, 64,
220, 249·
Saint-Gall, monestir, 20, 62,
194 s., 219, 270.

Sti/tbibliothe.:
Cod. n .o 359, Cantatorium (s. IX), 1 r 6.
Cüd. 390-391, Antiphonarium de Hartker
(9S6-ro ~r), 117.
Ms.
488, ;r, Tróparium

(s. x,) zii.
Saint- Germain- des- Pres,
monestir, 63, 25S.
Saint- Guillem -le- Désert,
306.
Saint-Irieix, monestir, 174,
197. 21S.
Saint- Junien, col·legiata,
310.
Saint-Savin, monestir, So.
Salinas, castell, r2o.
SALLA, Vives, prevere, un
oncle seu, Ji regala un
Antiphonarium (roso),
124.

439
S a 1 mista, otici del, 42.

Saloman (Salomonem),

IZT

Í S.

Salterium (Salteri, Saltiri,
Saltirio), 97, 123, 12S s.,
324, 332.
S a 1 u t z, 319.
SALVADOR GALÍ, canonge
succentor de Tarragona
(!256), 59·
uSalve, virgo regia», conductus, 256, 343·
SAMUEL, cantor (t S6z), 42.
SAN<;, comte de Cerdanya,
318.
SAN CHIS SIVERA, J., 37·
SANCHO RAMÍREZ, rei d' Aragó, 27.
SANC!OLUS (939), 120.
«Sancü spiritus assit nobis
gratia», seqüimcia, 219.
SANcnus, precentor de Roda (1171), 52.
Sanctorale, 126, I29.
«S'anc vos ame,, 406.
San Fruttuoso (Italia), 17.
Sangüesa (Navarra), 96.
San Miguel de !os Reyes,
106.
San Millan de la Cogolla,
monestir, xrv, 12, 63 s.,
IS4, I96 S., 241.
Antiphonarium mossarab, 9.
Sant Andreu d'Eixalada,
monestir, 24.
Sant Andreu de Socarrats (Girona), 50.
Sant Andreu <<Suredensis>>
d'Elna, • monestir, 50.
Sant Benet de Bages, monestir, XII, 25, 84, S6,
90, 127.
Consagrada el 972, llibres, 122 .
Sant Bohí, 97·
Sant Climent de Lorroi
(Ribagorc;a), consagrada
el 1007, /libres, 123.
Sant Cristüfor, església (Urgell), consagrada el 949,
llibres, 120.
Sant Cugat, monestir, 53,
63, 6S, 70, S4, ro6, 1!5,
140, !62, 213, 220, 241.
Cartoral, 53·
- Lectionarium, 196.

Liber

Consuetudinum,

XIV, 41, 43 SS., 203,
220 S., 233 S., 246.
Rituale (ss. x-xi), 15.
Tona/e, 202.
Sant Cugat de Rego (del
Rech), capella, rzS.
Sant Esteve (prop d'Olot).

so.

,..,
440
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Sant Esteve d el Mal! (Ribagor~a), consagrada e!'
97r, llibres, rz z.
Sant Feliu (Urgell), consagrada el 952, llibres, 35,
I 2 I.

Sant Feliu de Guíxols, mon es tir, 50, 335·
Sant Florians monestir, 123.
Sant Fruitos de Guils (Urgell) consagrada al goo,
llibres, 35·
Sant Genís de l'Ametlla,
consagrada el 93r, llibres, 120.
Sant Gines de <•Palatiolo•>
(Girona), 50, 52.
Sant Giralt, moncst ir , 6o.
Sant Hilari, mon estir de
monges del Cister, 55 s.
Sant Hilari de Vitra , con sagrada I'any g6r, lli259. bres, 122.
Santiago de Compostela,
XI, Bs. g6, 156, 158,
z6o, 269.

Catedral, Calixtinus,rs6,
rs8.
Sant Jeronim de la Murtra, monestir.
- Cantorale (s. xv), 263.
Sant Joan (Urgell), església
consagrada el 92 3, llibres, rzo .
Sant Joan de la Penya,
monestir, xrv, rz, 27 ss.,
3~. 63, r32, r6z, r84,
rg6 , 204, 216.
Scriptorium, 63.
Sant Joan de les Abadesses,
moncstir: 68, r 84.

A rxiu Parroquial:
Consueta i Hymnarium,
2 I2.
Fragments de codexs
gregorians, 178.
Fragment d'un Can~o
ner (s. xur), r82 ss.,
405 SS.
Sant Joan de Vilatorrada:
- Officier del 1352, r25.
Sant Julia de Canalda,
consagrat el gor, llibres,
r rg .
Sant Julia de Palou, 54,
125 .
Sant Julia de Ramis, I44·
Sant Liberi, 125.
Sant Llorens: de Munt, 72.
Sant Lloren~ d'Hortons,
178, )á2.
Sant Martí (Urgell), consagrada el 952, llibres,
l2I.
Sant Martí del Canigó, monestir:

Fragment d'un codex
mu sical del segle xr (?),
I)).

Sant Martí d'Empúries, r .
Sant Martí de F enollar, 97.
Sant Martí de ipsa Costa,
124.
Sant Martí de Mata, 126.
Sant Martí de Salses, r 17 s.
Sant Martí de Sorbed, 50.
Sant Martí de la Val] del
Congost, consagrada el
899, llibres, rrg.
Sant Martí de Vallmala o
Fontanet, consagrada el
IOI9, llibres, 123.
Sant Miquel <•ad Pontes>>
(Urgell), consagrat el
940, llibres, 117, 120.
Sant Miquel de Cuixa, monestir, x, 24 s., 38, 50,
66 s., 84, 266, 330.
Breviarium (s. xm), 41 r.
Santoral, 128 s.
Sant Pere de Galligans, mon est ir, go.
Sant Pere d'Egara, rz8.
Sant Pere de Lastanosa
(Ribagor~a),
consagrada el g88, llibres, I22.
Sant Pere de Roda, mon estir, 25, 50, 52.
Biblia (1ooo), avui a
París, B. N. lat 61, 6",
6 3 , 6 4 ; 97, ro6.
Sant Pere d 'Escales, monestir, 24, u6 .
- Llibres (913), ug.
- Llibres (960), rzr.
Sant Pere de Vilama jor,
126.
Sant Pere i Sant Prim,
monestir, r 22.
Sant Privat de Bas (Girona) , 50.
Sant Quirze de Pedret, z88.
Sant Roma deis Bons, 140.
Sant Roma de Tavernol es,
monestir, r 40.
Sant Ruf d'Avinyó, 67 .
Sant Ruf (Lleida). 128.
Sant Sadurní de TavcrnoIes, monestir, 24, 55 s.,
I2I, 140.
- Cartoral, 51.
Sant Tomas de Fluvia, monestir, 50, 52.
Sant Vicen~ de Cardona,
monestir, 51.
Sant Vicen~ de Gerri, monestir, u8. - Cf. Gerri.
Sant Vicen~ de Jonqu eres,
monestir de monges, 55,
57·
Sant Vicen~ de la Roqueta
(Valencia\ 37·

Sant V i ce n~ d e Petra Bona,
I 28.
Sant Víctor d e Marsella,
monestir, 63, 140.
Sant Victoria de Sobrarbe,
mon est ir, 38, 53, 64.
Santa Cecília, monestir (Urgell), 120.
Santa Hildegarct in Eibingen, mones tir, 268 .
Santa Leoddia, esgl<'sia
(Girona), 52.
Santa Magdalena, convent
d'agustin es , 216.
Santa Maria «d'Aspirano»
(Elna), 50.
Santa Maria de Custodia,

so.
Santa Maria de Fontanct,
consagrada el goi, !libres, II7, ug.
Santa Maria de Güell (Ribagor~a), consagrada el
996, llibres, 122 .
Santa Maria d e la R equena,

g6.
Santa Maria de I'Estany,
monestir, 5 I, 86, 96,
170.
Santa Maria de Lledó, 52,
125.
Santa Maria de Manlevó, 49·
Santa Maria de Mataró,
!26.
Santa Maria de Moia, dedicada el 939, llivres,
IZO.
Santa Maria d Olivis (Girona), 53·
Santa Maria de Palau, 125.
Santa Maria de Porqueres ,
52.
Santa Maria de Serrateix,
monestir, 25.
- Codex s. XIII, amb un
planctus Ilatí del 1251,
avui perdut, 256. - Vegeu Serrateix.
Santa Maria de Tauladels,
monestir de religioses
de Sant Agustí, 56.
Santa Maria de Terrassa,
97Santa Maria de Valldonzella, 57·
Santes Creus, monestir:
- Ordi-nacions del 1265,
II.
SANXA, comtessa el 'Urgell
(s. XI). 47·
SANXA, filia d'Alfons I,
casada amb Ramon VII,
comte de Tolosa, 3!7 s.
SANXA, muller d'Alfons I
de
Catalunya- Aragó,
317, ]88.

Calendarium (s. x), 35·
Regla de sant Benet

SANXÜ, el Fort, rei de Navarra, 96.
SANXO GARCÉS, rei de Navarra, 389.
Sapientia Salomonis, 122.
Saragossa, x, 3 s., rz, 37,
52, 96, 186, 314 s., 317,
3!9 S., 323.

(s. x), 35·

Necrologi (s. x). 35, 66.
V egeu Santa María de.
<.Servieram viduis>>, tropus
de sant Esteve, 283.
<.Set goigs de N ostra Dona>>,
251.
Seu d'Urgell, 24 s., 27, 34,
37, 53, go, rr6 s ., rrg,
I2I, 124, 127, 174, 212,
217, z8g.
Constitucions Sinodals
del 1276 i rz86, 41, 327.

Uni versitat:
Facultat de DrPt : Fragment d'un codex mossarab (s. x), 6), 184.
SARAN, F., 345·
SARDOU, 395·
SATURNÍ, sant, I 8.
Sauve, abadia, 133.
Scala Dei, monestir de la
Cartoixa, xv, 57 s., 67 ,
zr6, 216, z6o, 263, 325.
Scandicus catala, 195.
ScHACK, A . F., z68.
ScHELLBERG, W., 340.
ScHELUDKo, D., 340.
SCHIAPARELLI, L., I7.
ScHMELLER, J. A., 252,
255·
ScHMIDT, H., 82, 349·
ScHMIEDER, W., 340.
ScHNEIDER, M., 349·
S, chola
cantorum,
;> 42 S., 46.
~ e h o 1 a s t i e u s, s e h ot 1 as ti e i, 44·
ScHUBIGER, A., z68, ~:;,.72 .
ScHULTZ-GORA, 0., 380.
ScHUMANN, 0., 138, 252,
255·
ScHWAN, E., z88.
ScHWIETERING, J ., 267.
SEGNWR, R., 3I9.
Segor , 37·
Serñbes, 3r5.
SENIOFRED, prevere d'Urgell, ll ega Ilibres (Io78),
125.
SENIOFREDUS (952), IZI.
Sens, 306.
<<Sens alegratge>>, descort,
357·
SEPET, M., 367, )02.
S e q ü en e i a, r r6·, 216 ss.
- Títols de seqüt'mcies,
22 I.
SERGI I, papa, 46.
SERGIUS, d'Urgell (s. VI),
ro.
Sermonario, r I9 s.
Sermones, rzo .
SERRA I BALDÓ, A., XVI.
SERRA r VrLARÓ, J., 3,
2I S., 55·
SERRANO y SANZ, M., I2I S.
Serrateix:
- Mone stir, rzo.
Martyrologium (s. x),
35·

-

Catedral:
Col·iecció canonica, 35,
127 .
I nventari deis llibres del
1I47· 35. 127.
Beatus, So, 97·
Consueta (s. xv), 274,
284 S.
Jllfissal c !11ixtum (segle XIV) , 36.
B1·evictri11m del 1487,
220.

Seminari:
Cartorale de Sant Sadurní de Tavernoles,
5!.
SEVER, sant, 15.
- Missa de sant, rz.
Sev~Jla, 4, 12.
.

-

Biblioteca Colombma:
Sig. 5-2 -25 (teorics musicals), 266.
Sig. r -7-28 (Cancionero),

zg8.
SIBILIA D'EMPÚRIES, vescomtessa de Cardona,
]68.
Sibil·Ia, cant de la, 136,
148, 170, r86, 232, 288
ss. , 416. - Vegeu ju-

dici signum.

'(

SIBIL 'LA ERITREA, zS8.
SICULUS, primicherius (segle VII), 46.
SrGEFREDUS, gramaticus de
Barcelona (s. XI), 45·
SrGEFREDUS, poe ta , de Barcelona (rorg), 45·
S1GFREDUS (992), 123.
Silos, Santo Domingo de,
monestir, 9, 22, I58,
I<)6, 2IO, 269 s.

Biblioteca:
Líber Ordinum (s. xr).
ro .
Fragment d'un Cantorale de Cuenca (s. xv),
zg8, 4I6.
SILVESTRE, joglar, 321.
SrMEÓ, bisbe d'Oca (Burgos) (s . xr), 34·
Biblioteca de Catalunya

SrMEÓ cantor roma (s. VIII),
24.
SrMÓ DE MONFORT, 318.
S1RICI, papa, ), 9 ss.
Sirventés, 331,337 s .,
]68, 372, 404 .
Sir v e n t es - d a n s a,
3)8.
Sirven t z, 334·
SrsEBUT II, bisbe d'Urgell
(t 84o). llega llibres el
839, 35, II7 S.
S1SENANDE, rei got, 3·
SISSALD, bisbe cl'Empúries
(s . VII), 7 ·
SITJ A., P . de , 326.

Smaragdum, Smara gdus ( =
Diadema monachorum),
II8 S.
S o d e B e r a r t, vegeu
Bernat de Mondidier.
Soissons, 310.
SoLDEVILA, F., 23.
Solesmes, monestir, zo, r r6,
I)), 148, 152, 174, 184,
186, 195, 204, 2II S.,
2I8, 221, 362.
Solsona, 53·
- Necrologi, 56.
Sompni (Sopni), 334,
372.
SOMSAIRE, joglar, 324 .
s ~ n Paretó (Manacor), zr.
S o n u s (= Tonus, modus),
20) .
SORIANO FUERTES, M., 313,
375·
Sos, 96.
SowA, H., 348.
SPAGNOLO, D. A., r6 S.
SPANKE, H ., r6z, 216, 219
SS., 231, 233 S., 256,
z66, z88, 292, 322, 333,
339 SS., 345, 347, 410.
SPARAGUS, arqu ebisbe de
Tarragona (rzr4), 55·
Spin'l!A: ta (virginal),
86. ' l
«Splendid::i nelnpe>>, himne,
21 l.
Sponsus, drama litúrgic,
z8S, 330.
STAMMLER, W., 267.
S tan ti pes, 332, s .
STEFANUS, primi cerius scolae lectorum, de Lyon,
II.
STEFANUS, cantor de Roda
(1135). 53·
STICHTENOTH, Fr., 340, 362.
STJMMING, A., 344·
Storiales, 126.
Storiam Ecclesiasticam, 124.
STOROST, W., 234·
STRAETEN, E. van d en, 40.
Strasburg, So.
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STRENG-RENKONEN, w. O.
345·
S t ro p he n l a i, 346.
S t r u m e n t s d e p l om a, go.
S u e e en t o r, 53, 59·
Summum Bonum , 126.
SuNrARIUS, escriptor {Ir8o)
52.
SUN1AR1US, monjo (1019),
12).
SUN1EFREDUS, gramaticus
de Barcelona (1oi6),
45·
SuNYER, comte de Barcelona, rrg, 122.
SUNYER (1054), llega llibres, 124.
SuNYOL, Dom G. M ., zo,
)O, 67, II8, 135, 138,
144, 174, 196 SS., 212,
252, 296, 410, 411.
<<Syon egreclere>>, 350.
Tabals, 315.
Tabors (tambors), 88,
go, 324.
TAFALL, S., 340, 362.
Tamarit de la Llitera, monestir de monges del Cister, 55·
Tamborete, 97·
«Tant es gay'>>, 355·
Tan z le i eh, 345·
Tarayona, 63, r84,317,323.
Catedral, Arxiu, ss . ,
Lectionarium (s . xm),
I92.
Taradell, r68.
Tarragona, XIII, xv, 2 s., 5,
8, 13 SS., 16, 19, 21 SS.,
25, 29, 33, 37 S., 52 S.,
55 S., 58 S., 63, 84, 96,
106, I)I S., 176, 2)2,
260, 265. 317, 319, 323,
325 S.
Basíliques (ss. vn-vm),

Biblioteca Provincial:
Ordinacions de Santes
Creus del 1265, r r.
Miss ale d' Elna (Barcelona; 15Ir), 242.
Tarrega , 68 s.
Tarrés, 292.
T AXÓ, bis be de Saragossa
(s. VII), rz s.
Tech (Pirineus 0 .), 63,
134. 195·
Codex amb notació catalana, s. xr, avui a
París, B. N. Iat. I4301
133, 135, 412. - Vegeu París, B. N. la t.
14301.
TECLA, santa, 19, 2)2.
TEDBERGA, hom Ji llega
un «Prcsser cum Himner» (ro 55), 124 .
T e De u m, r38.
TEDMARUS, canonge de Yic
(SS. XI-XII, 47).
TEIXIDOR, J. F., 313.
TEJ ADA, J., 7, r6, )O, 40 S.,
4s. 327.
«Tempora fulgida», himne,
21 l.
Ten s ó , 334 s., 337. 341.
TEODOMIR, bisbe de Barcelona (931). 120.
TEODOR, abat de Sant Martí d e la Insula Gallinaria (rosz), 49·
TEODOSI, emperador, r2 .
Teoria de i s modus
r í t mi es, 348 ss.
Terol, 232.
Ter.rassa, 2 r, 50.
- Basíliques, zr.
Terri, 144.
Testum (=Text um), rzr;
!28.
TEUDERICUS, prevere (958),
I2 l.
T e,1:tum argenteum, 126.

H), 2 I.

Textus

Metropolitana, quin es

117, 127.
THEINER, A., 28 s.
THIBAUT DE NAVARRA:
- «Aussi com I'unicorne»,
«Chanter m'estueb>, 331.
THOMAS, L. P ., 288, 330.
Tibia, zsr.
T!ERSOT, J., )OS, 344·
Ti m pan s , 88.
Tirassona (Tara~ona), 6.
Tizana, 123.
Toledo, 4 s. , 7 s., rz s., 15,
17, 21 SS., 25, 45, 2II,
296, 30o, 313, 322.

diocesis
S. VII, 6.

abra~ava

~

al

Libellus oratiÓnum, servat a Verona, x, 14,
15 SS., 2), 41 l.

Arxiu Historie Arxidiocesa : Fragments gregorians, 170, 174, 202,
zr6, 292.
Codex rz, Tropa¡,iumProsarium (s. xrv),
26).

Thcsaurus S. M. Ecclesiae, 58 .
Museu Episcopal, Cantarais d'Arbeca, n.o 44,
L.ectionarium s. xv, 294.

Sancti

Euangelii ,

Catedral, Biblioteca capitular:
Codex xxxv, 3 Líber Sacramentorum (s. x) , g.
56

• ¡
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LA MÚSICA A CATALUNYA FINS AL SEGLE XIII

A ntiphonarium

mossarab, 9·
COdex 35.6, 14.
Codex 35-10, Troparium
Graduale, 21S s.
COdex 4S.14 Antiphonarium (s. XI), r 44·
Inventari catedral, segle XIV, on s'anoten:

Libreto pequennuelo de
canto de órgano, Libro
de órgano pintado secundum mensuram et
tempus, 2SS.
Ms. amb polifonía, segle XVI, 9S.
Tolosa, 23, 34, 193, 264,
3I9, 336, 33s. 363, 367,
3s4. 389. 403.
TOMAS, sant, 220.
TOMMASI, II6.
Tona, XII, S2.
Tanate (Tonarius) , 12S,
134, 144, 160, 162.
T ore u l us catala, I95·
Torí, 317.
·
Tornabous, 176.
ToRRES AMAT?, 66.
Tortosa (Dertosa), xv, 6,
23, 37. 57. 67, 131, 176,
260, 317, 319, 323, 325.

Catedral:
Codex xo : Missale Plenarium del 1055, 33,
144· 146, 202.
Codex 97, Collectaneum
(ss. XII-XIII), 1S2, 260.
COdex 133 (s. xm).
166, 202, 260.
Codex 135, Troparium
l'rosarium (s. XIII),
162, 202, 204, 20S,
216, _ 21S S., 241 S.
260, 416.
Necrologi, 57·
Missale del 1524, 242.
ToTA, muller del comte
Unifred de Ribagor~
(971). 122.
Tournai, 64.
Tours, 30S.

Biblioteca Municipal:
COd. 24, 299, 473 i S9o,
294·
Ms. n.o 927 (segle XIII),
310.
«Toute sole passerai le vert
boscage», 332.
TRAGGIA, J., 123.
TREMOLEDA, trobador, 366.
TREND, J. D., 340.
TRENS, M., 79. 97·
TRIANA, compositor (segle
xv), 251. 9S.
TRISTANY, juglar, 365.
Trivium, estudi del, 9.

Trompa, 86, S8, 90,
3 rs, 324.
T r o m p a do r , go.
T r o m pe t a , 86, 90, 324.
Troparium (Troper), 35,
116, 124, 127.
Troper cum Himner (1059),
124.
T r o p u s , u6, 216.
a Catalunya, 231, 241 ss.
d'AA'nus amb text catala, 246. 416. ·
de Benedicamus, 232.
Troyes:
- COdex 1253 (segle xv),
251.
Tu b a , 96, ro6.
Tu b i 1 u s tri u m, 2 .
Tudela, 96.
TURMEDA, Anselm, 296.
TUTILO, 241, 271, 2S3.
Uc BRUNET, trobador, 318,
391.
Uc DE SAINT Cmc, trobador, 31S, 391, 397, 400.
Ucles, cavallers de l'Ordre
d', 320.
UDALARD, vescomte, so.
UDEGARI, bisbe d'Elna
(1136), so.
ULOGI, sant, rS .
UMBERT DE LLOR, canonge
de Barcelona (1304), S4 .
UNIFRED, comte de Ribagor<;a (970), 122.
URGELL, comtessa d', 367,
400.
Urgello (Sen d'Urgell), 6.
Urreira, mesquita, so, 52.
URSPRUNG, 0., 20, 67, 268,
340, 349. 35 l.
«Ut queant ]axis», himne,
213VALE, G., 30S.
Valencia, 3, 6, 23, 32, 37,
S8, 99, 131, 196, 220,
232, 251, 269, 3II, 316,
319, 323, 403.

Catedral:
Biblioteca

Capitular

:

Ms. 68, 311.

Flos Sanctorum (s. xrv),
106.

Uni1•ersitat : v-sSg-602
(Biblia del s. xm),
n.o 7SS Dor.trina Cristiana (s. xiii), Roman
de la Rose (s. xrv).
Aristóteles (segle xrv),
106.
Valenciennes:

Bibliotheque de la ¡•ille,
Ms. 150, 329.
Ms. 404, 294.

Valerancia (Burgos), 289.
VALER!, sant, 52.
VALERIA, emperador, 3·
VALGARIUS, praecentor
(uSo). 52.
Valladolid, 326.
Vallclara (=Biclara), monestir, 13.
Valldaura, monestir, 5 r.
VALLMANYA, Antoni, poeta,
345·
Valls:

-

Ordinacions sobre els joglars (any I3I9), 326.

VALLS TABERNER, F ., 57·
VALMAR, marques de, 343,
410.
VASCONCELLOS, L. de, 330.
VEGA i DE SENTMANAT, J.,
35·
VENANTIUS FORTUNATUS,
So.
«Veni creator Spiritus», himne, 17S, 329.
«Veni sancte spiritus», seqüencia, 219.
aVenite exultemus», invitatori, 186.
«Venite omnes populi» conductus, 254.
•,
Venrel (Vendrell), 53·
;'
Ventadorn, comtes de, 384 1
Verba Antijonarii (923)
120.
V e r beta, 13S, 162, 16S,
174· I7S, 1S6, 192,
21 l.
a Catalunya, 231 ss.
Verdú, 17S, 265.
c<Veri dulcis in tempore»,
Can<;ó profana, 251.
Verona, 15, 17 s., 20.
- Libellus Orationum, 5,
9, 15 SS.
VERRIER, P., 234, 32S, 330,
332 S., 339, 349·
V e r S, 334, 337 S., 346,
36S, 372.
«Verses ad hostium ecclesie», 212.

Verses Pasea/es de IIJ Mariis, 275.
V e r s le u g e r , 338.
Versus (=estrofa), 332.
Versus de Pelegrinis, 133,
279·
Vi a d e r a (Vi a d e y r a)
33s. 36S.
Vic, XIV, 24 S., 32 SS., 37, 41,
47 SS., 54, 56, 61 SS., 82,
116 S., 121, 127, 131,
133, 160, xSo, 195. 212,
274· 284. 310, 363. 407.

--· Catedral:
Scriptorium (ss. x-xi),
121.

iNDEXS DE NOMS I DE MATERIES

-L!ibres que hi havia
l'any 957, 121.
Codex xxxi, TropariumProsarium (s. XIII),
152, 202, 21S SS., 246,
24S s., 269, 27I, 2S3.
Codex XLVIII, Sacramentarium del bisbe Oliva (1038), 32, n6,

Vie de St. Léger, 329.
V i e 1 e (v i e 1 l a, v i u l a,
vi o 1 e , v i o 1 a ) , Ss,
SS, 90, 96, 106, 324,
332, 345·
Viena, 265 s., 268, 393·
Staatsbi bliothek:
Mss. N.o 2563
2583,
182, 404.
Ms. 270I, 345·
Cod. Palat. 4096, del
1478, zgS.
Cod. Scotor. 53, del
I4I9, gS.
Vi e r he b i g k e i t, 362.
V i h u e 1 a , S6.
VILA , C., 1S4.
Vilafranca del Penedes, 176,

136.
Codex cv, Caeremoniale
Episcoporum i Liber
Sucramentorum
(segles XI-XII) II, 36,
46.
Codex cxi, TropariumProsarium (s. xn),
30, 133· 146, 195. 202,
204, 208, 216 ss.,
241 S., 247 S., 27J,
275, 279 SS., 30S, 416.
Codex n. 0 cxux, 42.
Codex cxxv, Collectaneum (s. XII), 166.
Codex· cxvru, Caeremoniale Episcoporum (segle xu), 36.
Codex cxxiv, Processionale (s. xm), 162,
202, 21 I, 271, 2S3.
Consueta (s. XIII), 220,
2 7 2, 2S2 s., 2S5.
Consueta (s. xv). 285,
300.
Breviarium Vic?ñse (segle XIII), 212.
Fragments gregorians,
170, 202, 292.
Pergamí s. s. amb el
cant de la Sibil·la, 292
, Liber Dotationum, 12S.
~ Llibres de música deis
SS. XIV-XV, avui perduts; Llibre de la natura del Cant (136S).
130.

z6s.

VILAFRANCHA , P. de, 326.
VILAR, j ., XVI, 12, 22.
Vilar de Castellvell, 168.
VILARDELL, R. de, 326.
VILARNAU, trobador, 322.
Vi 11 a n e i e o, 231.
VILLANUEVA, P., 24, 32 ss.,
36, 41, 45, 47 SS., 55 S.,
64 SS., 6S, 71, II6, II8 SS.
127 SS., 133, 136, 13S,
140, 144· 146. 14S. 152,
15S, 212, 220, 23 I S.,
250, 268, 274 S., 282 S.,
2S9, 310, 327.
\;'.[f.LELMUS, precentor, de
Saragossa (?) (nzx), so.

WADAMIRUS, bisbe de Vic
(t 957). II6 S., 121.
w AGNER, P., s. 20, 24, 26,
30, 37, 41, 46 S., II8,
136, 156, xsS. 197, 203,
212, 241, 308, 339. 350.
WALAFRID STRABO (s. IX),
So.
WALTER DE CHATILLON,
poeta, 73·
W AMBA, rei visigod, 20, 45 .
WECHSSLER, E., 340.
WEINMAN, K., 212.

''t

Museu Episcopal:
3998, Sacramentarium (s. XII), 170.

n. 0

n.o 539I, Fragments gregorians, 16S, 202, 216.
n.o 5392, Fragments gregorians, x6S s., 202.
VICEN<;:, sant, martir, 12,
14, I6, 18.
- Missa, 15.
VICENy FERRER, sant, 331.
VICH, Joan, bisbe de Mallorca, 2S9.
«Victimae paschali laudes»,
seqüencia, 219, 273 s.,
2So.
VIDAL DE VILANOVA, conseller de Jaume II, 38.
«Viderunt omnes», communio, 249.

VILLETARD, H., 268, 308.
VINCENTIUS primic/erus
(segle vu), 46.
VINCKE, J., 37·
VINDEL, P., 340.
VIOLANT, muller d'Alfons
el Savi, 322.
Virelai (Virolai),
338, 342 S.
Visitatio Sepulchri, 270,
273· 27 5·
Vita canonica, 121, r26.
Vitam Beati Augustini et
Beati Saturnini, 126.
Vitas patrum, 121, 126.
VIVELL, C., 64.
VIVES, J., 21.
VIVES, prevere, llega llibyes (roso), 124.
«Vox clarescat, mens purgetur», seqüencia, zrg.

' \

.(

.,.,

..

~

WHITEHILL, W. M., 133,
158, 2gS.
WrcTERP, bisbe d'Augsburg
(8oo), So.
WIESSNER, E., 340.
WIFRED J, comte de Barcelona, 1 r 8.
WIFRED, comte de Cerdanya, 66.
WrLARA, bisbe de Barcelon a (957), 121.
WILISCLUS, levita (901),
IIg.
W(ILLELMus?), diaca i
primicheri us d'Urgell
(rosg). 47·
WrLLELMUs, praecentor, de
Saragossa.(?) (u21), 52.
WILLELMUS
(Guillelmus),
cantor d'Urgell (1 r63II70), 53·
Winchester, 194, 197.
WINTERFELD, P., von, 219.
WIPO, 273, 280.
WIRTH, L., 267.
WISSAD, bisbe d'Urgell
(857), IIS.
WISSAD, bisbe d'Urgell
(94S-g6o), 120 s.
WOLF, J., 328 SS., 349 SS,
Wolfenbüttel:

Landesbibliothek;
Codex Weisenburgensis,
76.
Leccionari gaBica (se-
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gles v-vi), palimseste,
20.
COdex 677. olim Helmstad 628, 264.
Xabeba (Ajabeba),
88, go.
X a 1 a m i a (x e l a m i a,
xamella, xeramella (xirimia), S6, go.
Xantre
(Chantre),
que significa als segles xnr-xiv a Catalunya, 42, 44·
Xativa, 3, 37, g6, 319, 324.
X1MENES DE LUNA, des del
1296 bisbe de Saragossa,
el 1317 arquebisbe de
Tarragona, 3S.
XINDASVINT, rei visigod,
12.
YEPES, pare A. de, 184.
Imnorum, 120.
Imnos, 124.
YouNG, K., 133. 267 ss.,
275, 279, 284, 288.
«Zyma vetus expurgetur•,
seqüencia, 219.
Zurich:
Cod. 30 Antiphonarium
de Rheinau (s. vm),
n6 .
ZURITA, G. de, 28 s.
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4· El monjo Pete Ferrer (t 1231)................................................
5· Eernat de Queixans (t 1273). ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Poesia llatina de la Catalunya dels segles X-XIII conservada amb música.........

Capítol V. -

íNDEX GENERAL

68
71
72

Els instruments de música............................................

79

r. L'orgue a Catalunya (segles rx-xru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Els instruments dels segles XII·XIII, segons la documentació historica ...... ,......

So

3· Els instruments en !'escultura romanica........................................
4· Els instruments en la pintura medieval........................................

85
90
97

Capítol VI.- Notes documentals sobre els llibres de cant dels segles IX a XIII a Catalunya.

rrs

1. Els llibres litúrgics fins al segle XIII:

Els llibres de la Missa ........................................................ .
Els llibres de l'Ofici ............................................................ .
Altres llibres litúrgics ......................................................... .

115
II6
117

Els llibres litúrgics i de cant als segles IX i X a Catalunya:
El Manuale Toletanum i els primers Antifonaris i Himnaris ...................... .
Al tres Antifonaris i Himnaris; el Frosari ....................... ... . . .... .... .... .

120

15

3· Els !libres de cant al segle XI:
Abundor de llibres arreu de Cata! un ya ......................................... .
Els llibres de Ripoll. El Tropari .......................... . ................... . .

123
124

El cant i la litúrgia romana a Catalunya ............................. .

23

4· Els llibres de cant als segles XII i XIII:

r. Durant la invasió dels sarra!ns .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En els temps carolingis .................................... ~ .................
3· La tesi tradicional que la Lex Romana no comen<;a fins al se&le xr. . . . . . . . . . . . .
4· El ritu i el cant roma entra en els temps carolingis ......... ~-.................
5· :Fins al segle xn perduren reminiscencies mossarabs als nostreS temples..........

23

Pags.

Introducció................... . ....................................................
Capítol l. - La cultura litúrgico-musical a la Catalunya visigotica..... . ..............

vn

La música i la litúrgia dels primers segles de la Catalunya cristiana ............ .
La legislació litúrgica dels Concilis ........................................... .
3· Cultura litúrgico-musical de la clerecia ....................................... . .
4· La producció litúrgico-musical dels bisbes de la Tarraconensis .................. .
5. El <<Libellus Orationum>> de la Metropolitana de Tarragona ..................... .

3
6
8

1.

2.

Capítol II. 2.

2.

1

!2

24

26
30
34

Capítol VII. "t'o~,•.

Capítol III. -

Els cantors dels segles X-XIII a Catalunya ........................... _.,.._..,. 40

L' ofici dels cantors peninsulars ............................................... .
El <<ptimicerius>> i el <<caput scholae>> ...... ...... .. ........................... . .
3· Els _ca~tors dels segles x-xr als monestirs i catedrals (caput scholae, paraphonista,
pnmtcerius, cantor, coripauta):
.
Cantor, primicerius, coripauta i paraphonista ......................1•••••••• , ••••••
El ca pu t scholae ........................... .- ................... -: . ............. .
Els cantors de Barcelona al segle XI • • . . . . . . . . • . . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • , •••••
I.
2.

4· Els cantors del segle XII (caput scholae, paraphonista, primicerius, praecentor, cantor,
succentor):
El caput scholae .............................................................. .
El paraphonista .... .. ..... .. ................................. , ............... .
El primicerius .......... ... ... . ... . ... . ....................................... .
El no m praecentor ............................................................ .
El cantor .. . . ... . ..... ....... ..... . ..... ..... . ............................... .
Els cantors de Barcelona en el segle xu ........................................ .

41
44

I.

126

129

Codexs musicals catalans i aragonesas deis segles x a XIII trobats fins ara.

131

r. Manuscrits amb música gregoriana... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Manuscrits amb música profana...............................................
3· Manuscrits gregorians servats a 1' Aragó....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132
180
184

Capítol VIII. - El repertori musical contingut en els manuscrits catalans deis segles x
al XIII conservats fins ara .................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

47
47
48
2.

49
51
51
52
53
53

El paraphonista . .. . . . ........................................................ .
El no m praecentor . .... .................................................... , . . .
El cantor i el succentor ....................................................... .
E!s cantors de Barcelona al segle XIII ••.....••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••
Un cantor de Poblet i altre de L!eida ................................. , ........ .
El praecentor a comen<;ament del segle XIV •..•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Els cantors a la catedral de Tarragona .................................. , ...... .

54
55
56
56
57
58
5s

Els teorics i els mestres catalans deis segles x-xm .................... .

6o

L'Escola musical de Ripoll al segle x ........................................ .

6o
64

2. El monjo Oliva (t després del 1065) ......................................... .
3· Lucas <<magnus organista>> (t 1164) ...................................•.........

Minva deis llibres de cant als segles XII-XIII .••••••• , ••••••••••••• , ••••••••••• , . .
Els llibres de cant a comens:ament del segle XIV. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

r. La notació aquitana i la neumatica catalana al nostre país:

66

Us simultani...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • . . •
Origen i característiques de la notació catalana...................................
Anii.lisi de la notació catalana...................... . ............................
La música del Proprium i del Ordinarium Missae i Officü fins al segle xrn:
Repertori servat..... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
El Kyrie ¡tA!me Paten>..........................................................
El Kyrie «Ueus solus» ...................................... ,, ........ ,,........

3. El cant medieval"dels himnes als nostres temples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4· Les seqüencies a la Catalunya medieval:
'(
Repertori servat ............. . ................ : . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Quan es cantaven .. ...... ........... , ..... ,....................................
Mostres de seqülmcies catalanes .................. ;·..............................

5· Els cantors del segle XIII (paraphonista, primicerius, praecentor, cantor, succentor):

Capítol IV. -

u S

•1

5. Les Verbeta i els Tropus:
La practica de les Verbeta.....................................................
Exemples ............................... ,.................... , . . . . . . . . . . . . . . • . •
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