
LA MÚSICA ANGJ ~ESA DELS SEGLES XIII-XIV 

ALS P AISOS HISPANICS 

La relació musical de l'Espanya medieval amb les altres na
cions d'Europa havia estat totalment ignorada fins ara. L'e.>
tudi historie d'una practica de música a veus durant el se
gle xn als paisos hispanics f ou sistematicament preterit fins fa 
pocs anys 1 . Després dels estudis fets des d'algun ternps em;a, 
s'ha pogut constatar com Espanya no anava pas endarrera, 
quant a la practica i a la composició de la música a veus durant 
els segles xr1-x1v 2

• S'ha pogut demostrar també, la relació es-
1 Qui primer va encetar aquesta qüestió, fou Frederic Olmeda, qui ja 

el 1895 va copiar fragments d'algunes de ies composicions a veus del codex 
Calixtinus de Compostela, i alhora n'estudiava la seva importancia i algu
nes de les seves característiques musicals. Vegeu Memoria de im Viaje a 
Scm.tiago de Ga!icia o Examen crítico mi,sical del códice del Papa Calü·
to l/0 perteneciente al Archivo de la Catedral de Santia.go de Compostela 
(Burgos 1895). - Uns anys més tard, fou Dreves qui va parlar deis cants 
a veus del susdit Calixtinus a Analecta hynmica XVII. Dreves es fixava 
principalment i editava els textos; malgrat aixo, ell reproduia la música de 
-quinze composicions, quatre a veus i les restants a una, del códex gallee. -
El 1905, fou F. Ludwig qui per primera vegada tracta científicament del 
fet deis cants polifooics del pseudo-Calixtí al Kirche1111msikalisches Jahr
buch, x1x,(1905); el 1924 situava aquells cants al costat deis servats als 
cooexs de Saint-Martial de Limoges al Handb11ch der Jl..Ii~ikgeschiclzte de 
Guido Adler. - El canonge Tafall de Santiago en donava, també, algunes 
transcripcions per ci per Ha, sense cap criteri científic. - J. Handschin en 
va remarcar els punts cabdals i les característiques a la Zeitschrift für lv!w ..• 
"VII,1925-26,321 ss.. - H. Angles, El Code.r Musical de Las Huelgas, I (Bar
celona 1931), 6o ss. en dona una descripció deta11ada i en publica alguns fac
símils i transcripcions. - Darrerament Peter \Vagner en dona una trans
cripció completa a Die Gesii11ge der facobusliturgie z1i Santiago de Compos
tela. Aus dem sog. Code:r: "Calixtinus", Fribourg (Suissa 1931. W. M. \Vhi
tehill actualment té en premsa l'edició crítica del text del Cari:cti1ms de Com
postela a compte de !'Academia Gallega. En aquesta edició hom hi publica 
la música - ja coneguda per !'obra de Peter \\'agner - a cirrec de G. Prado, 
monjo de Lilos. - Sobre la practica de la música a veus a la catedral de 
Tarragona al segle xn, vegeu H . Angles, Las H11elgas, 1,370. 

• H. ANGLES, Die mehrstimmige lt!usik in Spanim dem XV. Jahrhun
dert al Kongress Bericht del Beethove11. Zente11arfe·ier, Viena 1927, i La 
música a veus anteriors al segle XV a Espanya a la Re·vista ~M11.st.cal Ca
talana. 1927, pp. 138 i ss. i amb tiratge a part. Cf. encara Las H11elgas. l. 

on es descri·uen els manuscrits peninsulars i es transcriuen un bon nombre 
de composicions polifóniques del segle xi n que hom coJ.laciona amb totes 
les altres versions conegudes a Europa. - F. LuDWIG, über die E1itstehungs
ort der grossen "Notre-Dame Handschriftm." , als Stu.dien zur Musikge
schichte: Festschrift für Guido Adler zum. 75. Geb1irtstag, Viena-Leipzig, 
I9JO, pp. 45 SS. 
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2 H. ANCLES 

treta que adés en_ la música gregoriana, adés en Ja polífona, tin
gué Espanya amb la Fran~ 3 • Després de dies de recerca i d'es
tudi quasi podem avui afirmar que per la practica de la música 
a veus al segle XIII, després de Fran~ i d' Anglaterra seguia 
l'Espanya 4• 

Manca per fer l'estudi de la relació musical que hagués po
gut tenir Espanya amb els monestirs de Suissa, d' Alemanya 
i d'ItaJia en els temps classics de la monodia gregoriana i del 
didactisme musical deis segles Ix-xr r 6 ; coneixem fon;a la re
lació musical deis trobadors catalans amb els de Proven<;a, i de 

• H. ANGLES, La musiqu.e en Catalogne a'll-X xe et x1e siec/es. L'&o
le de Ripoll, a La Catalogne d l'époque ro111a.11e (Co11férences données en 
I929-I9JO d fa Sorbom1e), [Fondation. Cambó], París 1932. - Vegeu, a més, 
H. ANGLES, Las Hu.elgas, 1,n3 ss.; en estudiar ací les melodies bispaniques 
d'algunes peces de l'Ordi11a.ritm1 Missae amb tropus o sense, es coHacionen 
una infinitat de manuscrits francesos, alemanys, anglesos i italians; no cal 
dir, com les melodies s'adiuen principalment amb les deis codexs provinents 
deis monestirs del Migdia de Fram;a. Així mateix, Las Huelgas, 1,18o ss. 
s'estudien les melodies de les seqüencies hisp:lniques que es coHacionen amb 
altres manuscrits provinents de diferents paisos d'Europa. Quant a la po
lifonía, n'bi ha prou a fixar-se amh els organa, conductos i motets servats 
en cooexs espanyols que l'autor demostra allí com provenen de l'escoia de 
Notre-i.Jame de París. 

·• J. Handschin, encara que no es fixa particularment en el fet de la 
música medieval a la nostra península, diu coses belles sobre el paper que 
jugaren les nacions d'Europa en la música monooica i polifonica medieval, 
en el seu estudi Die Rolle der Nationm in der mittela.lterlichen. Musiftg~
schichte al Schweizerisches Ja.h-rbuch für Musikwissenschaft, v, del 1930. 

• En la qüestió deis tropos litúrgics podem dir que els monestirs de 
Ripoll, de Sant Joan de la Penya (Aragó) i de San Millan de la Cogolla 
(Rioja) es lligaren íntimament amb St. :Martial de Limoges. Quant a les 
seqüencies, Rtipoll empra una part del seu repertori deis segles x-xn1 al 
monestir de St. Pierre de Moissac i St. Martial de Limoges; en part, el 
segueix el monestir de Sant Joan de la Penya. R.ipoll i Sant Joan de la 
Penya segueixen encara alguns manuscrits d'Italia. Quant als drames litúr
gics, Ripoll xucla de St. Martial i de St. Gall de Suissa. Per fet deis teo
rics musicals, el codex 42 del fons Ripoll de 1' Arxiu de la Corona d' Aragó 
que fou escrit els anys 1018-1046, copia els tractats de la música més de 
moda a l'edat mitjana: ells van des del BoETIUS del segle v1, passant per la 
M16Sica e11chiriadis del segle 1x, i de la De harmo11.ica Jn.stttuione de l'Huc
B..\LDUS DE SAINT-AMAND deis segles 1x-x fins al Breviariiim del monjo 
ÜLl'VA de Ripoll, mort després del 1o65. Ja és curiós que Oliva bategés ci 
seu tractat amb el nom de Breviarium de .M-usica; nom que uns anys més 
tard emprava el monjo alermmy de nom Frutolfus von Michelsberg, mort 
el 1103. Comes veu, dones, el monjo alemany és posterior de molts .anys al 
nostre Oliva. Vegeu C. V1vELL, Frntolfi Breviarium de mu.rica et Tonam~ 
a les Sitzungsberichte 188. Band, 2. Abhandlung, de l' Akademie der Wis
senschaften in \.Vien, (Viena, 1919). 

A la Biblioteca de Catalunya, M. 14o8-3, es consevra un full amb nota
ció italiana novalesa del segle xi; és un fragment de Gradrwle. El varem 
prestar al P. G. M.• Sunyol, qui el va reproduir a la seva fot,-odi1cció a la 
Paleo9raf ia Grego,-iat1a (Barcelona 1925), fase. 21-22. Aquest full fou tro-
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LA MÚSICA ANGLESA DEJ:,S stcu:s XIII-XIV 3 

les correnties musicals que aquests dugueren entre el nostre país 
i els de Franc;a, d'Italia i d' Anglaterra 6• Els arxius de Cance
lleria aporten una serie de dades riques sobre els músics fia
mencs, francesos i alemanys que al segle xi v i comenc;ament 
del xv passaren al servei deis reis de Catalunya-!Aragó 7 • També 
ens manca un estudi de conjunt sobre l'entrada de la música 
neerlandesa de !'epoca de Dufay-Binchois a Espanya, i la in
fluencia que aquella hagués pogut tenir a la nostra terra a la 
segona meitat del segle xv i comenc;ament del xvl 8

• Just co
mern;a a albirar-se l'intercanvi que tingué Catalunya-Aragó amb 
la Italia a comen~ment del segle xv, i el pa.rentiu més o menys 
llunya que existeix entre el repertori de les frottole i altres for
mes musicals italianes de la segona meitat d'aquest segle i de co
menc;ament del xv1 amb el Lied acompanyat castella de ]'epoca 
deis Reis Catolics 9 • 

A mida que passen els dies, es veu més dar el paper impor
tantíssim que Anglaterra va jugar en la composició i en l'evo-

bat formant part d'unes cobertes en un manual d'arxiu a Barcelona. No 
seria estrany que ell íos encara un record de !'estada de tants benedictins 
italians a Catalunya al segle x1. 

Per aquestes qüestions, vegeu encara, H . ANGLES, La mustqu.e en Cata
logne esmentat suara. 

• A NGLES, L es melodies del trobador G11era1d Riq11ier als Estttdis Uni
versitaris Catalans, 1x,1926 i amb tiratge a part. - Vegeu, sobretot, la nos
tra obra La 1}fú.sica a Catal1111)•a fins al se.qle X III, vol. X, del Departa · 
ment de Música de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona 1935), 282 ss. 

7 F. PEDRELL, l oan Í'. Com1positor a ls Estiidis Universitaris Catala1is 
del 1908, i després al Riemam1-Festschrift del 1909. H A NGLES "Cantors 
imd .!J,fin.istrers i11 den Diensten der Konige vo11 Katalonie-11--A ragonien al 
B ericl1t über dea Musikwissenscliaftlichen K ongress in Bosel, de l'any 1924 
(Leipzig, 1925) pagines 56 ss. i en catal:i a la Revista .Musical Ca
talana del 1925. - També Els ca1itors i organistes franco-flamencs i ale
m011ys a Catalmiya els segles X IV-XV I al Scheurleer-Gedenkboek, (Ams
terdam 1925). - E ncara el seu estudi Gacian Reyneaii am K iinigsliof zi1 

Barcelona in der Z eit v an r39 ... bis r429 a la Festschrif t für Guido Adler, 
Viena 1930. 

1 F. A. B.o\RBIERI, Ca11cio~1ero musical de los siglos XV y XVI (Ma
drid d!90). - H. ANGLEs, El " Chansomwer franfais de la Colombina de 
Sevilla" als Estudis Ut1iversitaris Catalans, xrv,1929,227 ss. i amb tiratge 
a part. - La polyphonie religiei1se péninsttlaire antérkure d la venue des 
mttsiciens f lamands en Espagn.e al volum del Congres de Liege de la So
cietat Internacional de Musicolo.gia del 1930, p.p. 67 ss. - Vegeu encara e! 
seu Apéndice pro España a la Historia de la M1ísica de JoAN~"ES WoLF, 
edic. Labor (Barcelona 1934), pp. 355 ss. 

' Cf. H. A~GLES, El Chanson11ier fran,ais de la Colombina de Sevillcz 
esmentat, i Die spanische Liedkunst im rs. 1md am Anfang des r6. Jahrhun
derts a la Tlieodor Kroyer-Festsclirift del 1933. 
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4 H. ANCLES 

lució de la polifonia des de l'onzena a la catorzena centúria 10
• 

Coneixem fon;a I'intercanvi musical de Frarn;a amb la nostra 
península; en can vi, fins ara, no tenim estudiada la relació ar
tística i l'intercanvi musical que hagués pogut existir entre l'An
glaterra i els paisos hispanics durant els segles xII 1-xrv. És 
sobre aquest punt que avui ens plau apuntar unes dades. Elles 
serviran per a obrir-nos camins nous en la recerca que cal fer 
per a l'estudi complet de la música medieval hispanica. 

Deis segles x-xI I , tenim notícies d'una relació indirecta entre 
la música deis monestirs i catedrals angleses amb els de Cata
lunya, pel fet que aquells es relacionaven amb el monestir de 
Fleury-sur-Loire i altres centres culturals de Fran~a amb els 
quals es relaciona ven també els monestirs catalans 11

. Al xI I. 
Reinerius, clergue de Pistoia (Toscana), finits els seus estudis a 
Anglaterra, vers el I 134, vingué a Santiago de Compostela, i el 
bisbe Gelmírez li va confiar el carrec de Cap u t s ch o 1 a e 
d'aquella catedral 12

• Cal no oblidar, que aquells dies era el temps 
de "Pelagius Abbas, cantor" i s'esqueia precisament l'epoca de 
la formació de la citada coHecció d'organa del e a 1 i X ti n u s 
de Compostela. É s bo recordar aquest fet, per escaure's en els 
dies del peregrinatge europeu a Santiago de Galícia en ple se
gle dotze, quan els artistes i cantors hispanics formaven aquella 
escola. de les peces polifüniques, Iiterariament i musicalment em
parentades amb les similars de l'escola de St. Martial de Limo
ges 13

• 

Per l'estudi de l'intercanvi musical entre l' Anglaterra i el~ 

pai:sos hispánics al segle xn, és interessant recordar les rela
cions que existiren entre Enrie II d'Anglaterra (1154-II89) i 
Ramon Berenguer IV ( t I 1 62) cornte de Barcelona ; Enrie II 
fou així mateix conegut i amic del rei Alfons I d ' Aragó, l'amic 
deis trobadors i ell mateix trobador. El mateix Ricard 1, Cor 
de Lleó, es va casar amb Berenguela, filla de Sanxo IV de Na-

'º Sobre aquesta qüestió cal llegi r els treballs de F. LUDWIG, J. HAND
SCHIN i Dom A. Ht:GUES que seria llarg d'esmentar ací. 

11 Cf. F . LUDWIG al Handbuch der .~f11sikgeschicltte de Gumo AnLER. 

2.ª edició, p. I33 ss. H. ANGLES, La Jlfwsique en Catalogne, i La Mtísica a 
Catalrmya fins al segle XlfJ ja esmentats. 

" H. ANGLES, Las Hu.elgas 1, p . 59 ss. 
" H. SPANKE, St. Mart-ial-Studien IV a la Zeitschrift für fran:::osis clir 

Spraclre und Literatur LJV,1931,399. 
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LA MÚSlCA ANGLJO:SA DEl.S S~GLÉS XHI-XIV 5 

varra. Fou durant els segles x11-x111 que els trobadors de 
Provem;a vingueren a la cort deis reís d' Aragó i arribaran a la. 
mateixa cort d' Anglaterra on s'olen melcxlies conegudes des de 
dies també als palaus del reialme catala-aragones. 

Posats aquests precedents, les dades que avui podem pre
sentar per l'estudi de la relació que hagués pogut haver-hi entre 
els músics i la música anglesa amb els músics i la música his
pana durant els segles x r r 1 i x r v són les següents: 

Com del segle xi 11, cal recordar sobre tot, el fet de l' Ano
nymus 1v deis ScrifJ'fores de 1'1usica medii aevi, I, de Cousse·· 
maker. Aquest teóric angles del darrer terc; d'aquesta centúria, 
el qui ens conta les coses més belles que sabem sobre la música 
a veus de la. Fram;a, Anglaterra i Lombardia, demostra tenir 
també una gran coneixen~ de la música i deis discantistes his
panics d'aquell segle. Així, en parlar de les "due" i " tres liga
te cum proprietate et perfectione . . . ", afegeix: "Sed in libris 
quorumdam antiquorum non erat materialis signatio talis sig
nata ; sed solo intellectu procedebant semper cum proprietate et 
perfectione operatoris in eisdem, velut in libris H i s pan o -
r u m et P a m p i 1 o n e n s i u m , et in libris A n g 1 i e o r u m , 
sed diversimcxle secundum magis et minus ... " 14

• Aixó ens 
demostra que les obres deis discantistes hispanics, i nominatiri1 
els de Pamplona (Navarra), aquest temps eren escrites amb no
tació molt imperfecta; malgrat tot, eren conegudes ¡x.r l'anónim 
angles qui confessava que els discantistes anglesos, en escriure 
i anotar llurs composicions - quant a la grafia de la notació -
es mantenien totalment conservadors com els discantistes hispa
nics. I si en la part de grafia musical Anglaterra i Espanya en 
la música a veus anaven junts, hem de suposar que quant a l'estil 
mateix podría haver existit també una certa analogia. 

El mateix teóric angles, en parlar de Ja notació del cant 
eclesiastic anotat damunt pautat trac;at per mitja d'unes "re
gulas regulatas ex aliquo metalla duro" afegeix: "Sed tale-; 
libri apud organistas in Francia, in H y s p a n i a et R a g o -
n i a., et in partibus P a m p i 1 o n i e , et Anglie, et multis aliis lo
cis non utuntur, secundum quod plenius patet in suis libris; sed 

" CoussEMAKER, ScriPtores de ,lfu.sica medii aez•i r,344 b. El 1933 tin
guérem ocasió de collacionar la versió de Coussemaker amb el manuscrit 
original del Br. Museum de Londres, Royal ~-Iss. 12. C. VI, f . 71; en els 
fragments que ací transcrivim, seguim el manu~crit original. 
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6 H. ANGI,ES 

utuntur regulis rubris unius coloris, vel nigris ex incausto fac
tis" 15

• Igualment, en parlar de l'Hochetus In se cu 1 u m ser
vat als cooexs de :Madrid, B. N., Mss. 20.486 (a. Toledo 33.23 
=Madrid, Hh., 16¡), i al de Bamberg, ens innova que el tal 
Hochetus era obra d'un mestre hispanic "quod quidam hispa
nus fecerat" 16

• Les dades, dones, del teoric angles demostren 
bé, que la polifonia hispanica del xII I fou ben coneguda a 
Frani;a i .Anglaterra. 

¿ D'on va treure la tal coneixen~a de la música hispanica ei 
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'Espahya tingueren amb Fram;a ja al se · 
gle xII l. A la Universitat de París eren ben coneguts els mes
tres i els estudiants vinguts de les terres d' Aragó i Castella, pre . 

. cisament els dies del mestratge de tants teorics musicals angie
sos i francesas a la capital de Frarn;a. Encara que fins ara ens 
siguin desconeguts els teorics hispanics d'aquell segle - si ex
ceptuem l'Egidius Zamorensis i el De canm.di scientia d'autor 
anonim servat a la Biblioteca de Catalunya, i\I . 883, - aixo no 
vol dir pas que els tals teorics no haguessin existit 17

• Segu
rament, pels teorics espanyols desconeguts, els nostres músics 
haurien estat en contacte íntim amb el mateix anonim angles 
suara esmentat. E ls compositors i els llibres de polifonia his
panica que avui desconeixem, eren aquells dies coneguts i ben 
estimats idhuc en terres de Frani;a i d' Anglaterra com ho de
mostren les dades de l'anonim angles citat. 

El fet deis mestres de música anglesos i francesos que re
sidien a París des de finals del segle anterior, alhora amb aque
lla universitat vers Ja qual anaven els estudiants del nostre país, 
val la pena d'ésser retingut. Ultra Leonin, el fundador de l'es
cola de Notre-Dame, i Pérotin, el seu successor, trobem allí 
J oan Salysbury, primer deixeble, després mestre a París, i més 
tard bisbe de Chartres. Joan Ballox, el teoric de noves formes 
de música. Robert de Sabilon, angles, successor de Pérotin i 
com aquest mestre " discantor" , que perfecciona la música de 

111 Cou ssEMAKER, S criptores, 1,349 b; Br . Museum ibid. f. 73v. 
1

• ScRIPTORES citat, 350 a; Br. Museum, ibid. f . 74- Fer la música i 
per les versions servades d'ac¡uest H ocl1ü11s, vegeu Las H1u lgas, 1,72 ss. i 93. 

11 Las Huelgas, 1,19 ss. - La Música a Catal11n}1a f ilis al segle Xll IL 
279 s. 
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l,A MÚSICA ANG!,E!;A DEl,S SEGLES Xlll-XIV 7 

Pérotin. L'anonymus rv, angles, del qual parlavem suara, -va 
viure, també, a París i escrivia vers el 1272. ¿Qui serien els 
mestres hispanics, i entre aquests, els catalans i aragonesos, co
neguts del teoric angles? Per nosaltres és preciós el detall que 
Johannes de Garlandia, nata Anglaterra vers el 1190, 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 Cata
lunya. Es tracta del J ohannes de Garlandia, mestre a París des 
del 1232 al 1245, l'aut<;>r del De musica mensurrabili (CoussE
MAKER, Scriptores, 1) que escriuria vers el 1240. A París es 
trobaven encara el Franco de París i el de Colonia vers el I 240-

1250. Recordem, també, tot passant, que els dominics catalans 
aviat s'escampaven per les universitats angleses i franceses. 
És així que alguns d'ells haurien conegut el Hyeronimus de 
:rvioravia, dominic, i professor de música a París el 1250. A 
París hi havia encara vers el 126o el Petrus de Cruce, 
d'Amiens, organista de Notre-Dame fins aJ 1299, el qual, segons 
Gastoué, seria el mateix ' ' Petrus optimus notator", recordat 
pel susdit anonim angles, i deixeble de Sabilon. El renome
nat Johannes de Grocheo era així mateix mestre a París vers 
el 1300 18

. 

No sabem fins on podría orientar-nos en la qüestió de!s 
teorics musicals anglesos, relacionats almenys doctrinalment 
amb els hispanics, el següent fet : Hom sap que la cultura ara
biga - introdu1da a Catalunya en dies ben primerencs del se
gle x - era profundament estudiada i traduida al segle xI r, a 
l'escola filosófica toledana, que va perdurar fins al segle XII J. 

Un dels filosofs del coHegi de Toledo fou el renomenat Gundi
salvus, ardiaca de Segovia i de la mateixa ciutat imperial. La 
seva activitat s'escau a mitjans del segle xI I. L'obra més exten
sa d'aquest Dominicus Gundisalvus és la De di·visione philoso
phiCU?. Gundisalvus manlleva idees d'alguns autors arabs i prin
cipalment d' Al-fárabi. Així com Gundisalvus va beure en la 
filosofia arabiga, després foren Michael Scotus, Robert Kil
wardy i altres que varen beure de les teories i definicions del 

1
• Sobre els teorics que residien a París, ultra les obres de Gerbert, 

Coussemaker i altres, vegeu: LUDWIG, Die Qu.ellet~ der .Motetten, a l'Ar
chiv für Afosikurissenschaft, v,1923,z78 ss. i arnb tiratge a part. 
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8 H. ANGI,ES 

Gundisalvus. El susdit Kihvardy, en el seu De ortu et divisione 
philosophiae, manlieva les seves definicions científiques al filo
sof castella. Es tracta d'aquell Kilwardy que primerament fon 
estudiant a París, més tard professor a Oxford, els anys 1248-
126I, que el I272 era arquebisbe de Cantorbery i morí el I279· 
En parlar ell de la música, escriu així en I' obra esmemada : 
"Musicam autem sonoram sic definit Gundisalinus [en castella 
Gundisalvo, en llatí Gundisalvus, conegut també com a Gun
disalinus] : est peri tia modulacionis sono cantuque consistens" rn. 

Posats aquests antecedents, hem de remarcar, que la po
lifonia dels segles xI-xI 1 que els monestirs anglesos havien, 
en part, manllevat als monestirs de Fram;a, ens vindria a Ca
talunya per mitja deis monjas de Ripoll; en canvi, la polifo
nia de Notre-Dame de finals del xII i xI I I que tan aviat tro-· 
bem escampada per Anglaterra, Castella i Catalunya, ens vin
dria també per mitja dels estudiants de Catalunya i d' Aragó. 
deis de Castella, Navarra i Galícia, deixebles de les universi
tats de Fram;a. 

Ultra aquest fet, cal recordar, també, que Ferran III 
(t 1252), el pare del rei Alfons el Savi, era més artista i més 
aficionat a la música que el mateix cosí seu, sant Lluís rei de 
Fran«;a els anys I 226-I 270. És ben sabut com Sant Lluís 
fou el protector enamorat de les correnties de la polifonia re
ligiosa a la capella del seu palau i a la catedral .de París; poc 
-;a poc !la, Ferran III, com el seu fil) Alfons X es farien pro
tectors de la música a veus també a la nostra península. Aixo 
,vol dir que si a Fram;a i Anglaterra exceHien aquells dies en 
la polifonía religiosa i profana, Espanya no es quedaria en
rera en aquest temps del nét del rei Alfons VIII, el protector 
dels trobadors. 

D'altra banda, no podem pas dubtar que els nostres compo
sitors hispanics - tan coneguts i estudiats per l'anonim angles -
coneixerien també la producció deis teorics i les obres polifO
niques deis compositors de la Gran Bretanya. Per comprendre 
a bastament aquesta relació musical d ' Anglaterra amb Espanya. 
no hem d'oblidar tampoc, que els casaments d'Enric III d' An
glaterra (12I6-I272) amb Elionor, filla de Ramon Berengeur IV 

,. Per !'obra de GuNDISAl.VUS, vegeu L. BAUR als Befl,.¡j.gc ;:11,. 
Geschichte de,. Philosophie des Mittelalters. Band. Iv, Heft 2-3, Münster 1903. 
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de Provenc;a, i el d'Eduard I d'Anglaterra (1272-1307) amb 
Elionor, filia. de Ferran III de Castella, germana d' Alfons el 
Savi, a dur un intercanvi gros entre els artistes i compositors 
d'aquell país, amb els de la nostra terra. 

Fins al present tenim poc estudiada encara la relació mu
sical que hagués pogut tenir Espanya amb Anglaterra en la 
qüestió deis tropus i de les seqüencies al segle x111. :Malgrat el 
poc que tenim mirat les tals melodies, no ens costaria gaire d'ad
duir exemples on la melodia hispanica s'allunya de l'anglesa., i 
d'altres, on ambdues melodies s'adiuen forc;a 20

• 

Arribant al segle x1v, les dades que coneixem sobre l'in
tercanvi musical entre Anglaterra i els paisos hispanics só•1 
ja més concretes. D'aquest segle podem ja presentar els noms 
de diferents artistes qui dugueren l'art angles a la nostra Ca
talunya. Recordem, de passada, que no són solament els mú
sics qui duen l'art angles al nostre país, són també els mes
tres de l'art plastic. Així, per exemple, Raynardus de Fonolly 
(nom catalanitzat) Anglicus, lapicida, el 1332, es con
tracta per continuar les obres dels claustres i del ref etor del mo
nestir del Císter ca.tala de Santes Creas; amb la seva obra que 
dura nou anys, dugué a Catalunya la novella correntia l'art gotic 
angles que girava vers l'estil gótic flamejant o flamíger 21

• Amb 
els músics, passa així mateix altre tan t. Ja el 1315,. trobem 
que el rei Jaume II (1291-1327) escrivia a favor d'un org-a
nista angles la recomanació següent dirigida a les autoritats 
locals del seu reialme: "Cum magíster J ohannes, anglicus, or
ganista, habeat ire de uno loco ad alium intra terram et do
minationem nostram ratione sui officii supradicti. Ideo vobis 

.. A Las Huelgas, r, tinguérem ocasió de comparar les versions hispa
niques deis tropus d'Agnus "Gloriosa spes reorum" (núm. 22 de Huelgas), 
amb la versió del Missale de Salisbury o de Londres del segle XIII, avui a 
París, Arsenal 135, f. 288; l'" Agnus Mortis dira ferens" (núm. 25 de Huel
gas) amb l'Antiphonale Monasticum de Worcester r6o, f. 351 ; encara les 
proses "Salve sancta Christi pareos" (H11elgas; núm. 53). "Aeterni numi
nis" (Huelgas, núm. 55), "Stabat juxta Christ: crucem" (Huelgas, núm 61), 
"Jocundare, plebs fidelis" (Huelgas, núm. 67) i "Salve regina gloriae" 
(H1ielgas, núm. 8o), amb .diferents codexs anglesos. Per dissort, no hem 
pogut encara consultar "Anglo-French Scqiielae: from the papers of tite 
fate Henr-y,• },farriot Bann.ister; edited by AYsé.LY HuGUES, o. s . B. London, 
Plainsong and Mediaeval Music Society, 1934, on de segur que trobarem. fori;a 
analogies amb les melodies de seqüencies medievals del repertori de Ripoll. 

:n Cf. J. PmG l CADAFALCH a l'Amiari d'Institut d'Estudis Catalans, vn, 
I92l-2Ó, p. 123 SS. 
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et cuilibet vestrum dicimus et mandamus quatenus, dum dic
tum magistrum Johannem ad loca nostra contingerit declina
re, ipsum cum familia et rebus suis admittatis et recipiatis be
nigne et manuteatis ac deffendatis . . . " 22

• El fet d'una reco
manació tan explícita del rei d'Aragó, vol dir la importancia 
que per a l'art organic de la nostra terra tindria la vinguda 
del citat organista angles. I el de dur-se al costat seu la seva 
família, manifesta que el citat Johannes no seria un concer
tista passavolant, sinó que la seva estada a Catalunya seria de 
llarga durada. Aquest organista servaría encara el bon nom 
i l'art altíssim d'aquells organistes anglesos del segle xi 11 tan 
lloats per l'anonim que més amunt hem retret 23

. 

Fins avui ha passat quasi desapercebut deis historiadors 
un aspecte historie de la política catalana del rei Pere 111 
(1335-1387). Aquest reí de Catalunya-Aragó volia casar algun 
deis seus fills amb els de la família reial anglesa per tal de 
Jenir un bon aliat contra Fram;a, el regne veí del nostre reial
me 24

• Aixo explica potser millor la simpa tia que a la cort ca
talana-aragonesa hom sentía per als músics vinguts de la Gra;i 
Bretanya. Els arxius de la Corona d' Aragó i els del Reial Pa
trimoni a Barcelona, serven, sens dubte. altres documents que 
amb els dies podran aclarir l' intercanvi de músics entre An
glaterra i Catalunya. Ultra l'esmentat su~ra, de moment podem 
citar també la vinguda a la cort d' Aragó d'una joglaressa d' An
glaterra, de nom Agnes, l'any 1337, a la qual el rei manava 
donar graciosament " xx solidos jaccenses" ; és, sens dubte, 
la mateixa " Agneseta juglaresa" que el r 342 trobem encar;i 
servint la cort 25

. El 1344 surt el nom de "Margarita, anglesa. 
juglaressa.''. Altra joglaressa d' Anglaterra celebre pels seus cant-; 

pel bonic sonar de J'arpa fou Catarina. 

"' Barcelona, Arxiu de la Corona d' Aragó, Re_g. 158, f . 249v. 
2

• S criptores, 1,358 ss. 
"' Segons documents trobat s per M N. J. SENABRE, al prescnt encar::i 

inCdits. 
25 Hom coneix bé com els sonadors d 'arpa anglesos foren molt preuats 

a l'Edat Mitjana; és per a ixó que tan aviat foren coneguts a la cort deis 
reis de Catalunya-Aragó. Per avui ens acontentem a citar el nom d'aques
tes joglaresses tan amades a les festes cortesanes del nostre país. Des de 
dies tenim preparada !'obra: La .Mtísica a Catalunya e11 el segle XIV, on 
podrem ofrenar una mena de diplomatari sobre els joglars, ministrers, can
tors i tota mena de músics com passaren pe! palau reial de Barcelona durant 
el segle xiv. És per aquest motiu que al present no donem els documents 
respectius deis músics anglesos que citem ací. 
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Des del comem;ament del 1 350 fins tot el 1354, trobem a h 
cort del Cerimoniós, aquell " Rodrich, jutglar d'Anglaterra", 
altres vegades anomenat " Rodrigo d'Anglaterra jutglar de baci" 
(frances "bassin" , italia "bacino" ), que estava inscrit entre el 
be11 rengle de cantors i ministrers que sostenía la cort a Bar
celona. Es tracta d'aquell ministrer a qui el 16 de desembre del 
1353, el rei li feia gracia de "triginta solidos barchinonenses" 
per comprar " I bastó e lo bací lo qual li an robat" 26

• És curiós 
aquest detall d'un músic medieval que es deixa robar l'instru
ment del seu art. El febrer del 1374, trobem un jove d'Anglater
ra que canta va davant la reina Elionor; el seu nom no el copien 
els registres de Cancelleria on s'anota la soldada que hom dóna. 
a un "fadrí angles qui canta davant la dita senyora" 27

• Altre 
detall curiós sobre l' intercanvi musical d' Anglaterra amb Cata
lunya, és el fet del rei J oan I, el compositor de rondells, viro
lais i ballades, el cac;ador platxeriós. A quest rei es complaía 
a enviar al d' Anglaterra gossos els més preuats que ell tenia, 
i el monarca angles, coneixent l'afició del d' Aragó per la mú
sica, li remerciava el do, trametent-li un músic de la seva cort, 
un deis millors que ell possela. 

Aquesta simple apuntació de fets histories ens mena ara <1 

tractar la qüestió sota un altre aspecte : ¿ Conservem al nostre 
país música que ens recordi l'intercanvi de la música anglesa 
amb la música dels paisos hispanics deis segles xi II i x1 v' 
Cal contestar afirmativament. Quant a la música monOdica, co
neixem tropus d' Agnus i diferents seqüencies que surten: només 
en alguns cOdexs hispanics i en molts pocs manuscrits d'altres 
paisos, i entre aquests en trobem d'anglesos. Unes vegades h 
melodia anglesa és identica, al tres es diferencia totalment de la 
hisp:lnica. Sobre aquest punt podriem citar un bell rengle d'exem
ples que deixarem per altra ocasió. 

Ultra la música monüdica, servem també polifonía del se
gles XI 11 i x1v que lliga la producció anglesa d'aquells dies 
amb la dels pobles hispanics. L' onze fascicle del manuscrit de 
\Vol fenbütel, H elmstad, 628, copiat com tot el ms. en terra 
anglesa, duu una serie de 47 obres de misses marianes a dues 

'" La majoria d'aquests documents que per avui només citem, els tenim 
copiats de !' Arxiu del Rieial Patrimoni de B¡u-celona . 

.., Cf. ULLA DEIBEL, La Reina Elio11or de S icilia, Barcelona 1927, 67. 
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veus, entre les quals trobem set Kyrie tropats, un Gloria, qua
tre Sanctus i tres Agnus també amb tropus i algunes proses. 
L'estil de la música d'aquest repertori compost potser a. la ma
teixa Gran Bretanya i certament cantat en temples anglesos, 
recorda el repertori del Ms. r de la Bibliotca de l'Orfeó Catal::i. 
de Barcelona. Ací trobem un tropus d'ofertori, cinc Sanctus tro
pats, dos Agnus també amb tropus i cinc seqüencies; exceptuant 
un Agnus a tres, els restants són tots a dues veus. Es tracta, 
dones, de dos repertoris marians amb peces a veus, un repertori 
angles i un altre de cata.la. L'estil deis organa del manuscrit angles 
no arriba ni de molt a la finor exquisida de la línia melódica 
del discant dels organa dels manuscrits de Compostela i de 
St. Martial de Limoges; l'artista compositor, pero, serva sovint 
encara corbes melooiques ben fines i fon;a omades. L'estil del 
manuscrit catala s'acosta molt al del citat repertori d'Angla
terra, si bé és més humil i fins més planer i popular que el del 
manuscrit angles. Si profunditzéssim en l'estudi de la música de 
l'onze fascicle del manuscrit angles, trobaríem, potser, que eil 
representa un estadi intermedi entre els organa de Compostela 
i St. Martial i els deis altres manuscrits hispanics, entre els 
qua.Is comptem el citat de Barcelona. Aquest repertori angles, 
com el catala, ultra la línia melódica del discant en que sovin~ 
tant s'assemblen, tenen també de comú, que les composicions 
que no són proses, generalment no es presten a deixar-se en
quadrar entremig de barres de compas. Al costat del manuscrit 
catala, hem de posar el fragment del Tropari polifünic del se· 
gle xr 11 de la parroquia de Sant Esteve de Burgos i algunes 
peces del Cantorale San:cti Jeronimi, manuscrit del segle xv, 
servat a la. Biblioteca de Catalunya de Barcelona 28 (M. 250). 

Fins al present, no coneixem pas a l'Espanya un repertori 
de motets llatins tan característic com aquest deis motets com-

.. Pe! codex de Wolfenbiittel , vegeu J. H. BAXTE.R, Ati o/d St. Andreu/s 
nuisic book (Cod. Helmst. 628) amb el facsímil complet i una curta intro
ducció (Londres i Oxford, 1931). Fou F. Ludwig qui va poder demostrar 
plenament que aquest codex havia estat copiat a 1' Anglaterra i no a Franc;a; 
ultra altres treballs seus wbre aquest punt, vegeu el seu estudi über die 
Eiitstehuiigsort der grosseii "Notre-Dame Ha11dschrifte11", ja citat. J. Hand
schin troba. així mateix relacion; concretes que li permetien situar bé !'origen 
de les peces d'aquest fascicle onze del susdit manuscrit de Wolfenbüttel. 
Vegeu, a més, Las Huelgas, 1,76 ss. on descriu el manuscrit de l'Orfeó Ca
tala i els al tres citats provinents del nostre pais; alhora dóna facsímils i 
transcripcions del codex de l'Orfeó Catala al vol. 1 i m . 
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posats a l' Anglaterra durant el seg le xi 1 r, on hom canta mo
tets propis amb text llatí per a les festivitats dels sants patrons 
i homes iHustres de la Gran Bretanya. Pero, en canvi, podem 
afirmar que no és pas difícil el trabar alguns intercanvis mu
sicals entre l' Anglaterra i l'Espanya adhuc en el camp dels mo
tets medievals. El manuscrit de Las Huelgas ofrena una re
marca molt important per a la rítmica modal deis conductus i 
deis motets del segle x r I 1. Al conductus M ater patris et filia 
del foli 147 ss., hom llegeix: "[según la] manera francesa"; 
i " [manera] hespanona" ; aquella rema.rea del copista cas
tella significa que la rítmica binaria en els conductus i en els 
motets a finals del segle xi 11 i comem;ament del x 1v, era tan
mateix una moda vinguda de la Franvi; vol dir també, que 
la rít~ica modal a comen<;ament del segle x1v entre nosaltres 
seria encara practicada seguint les normes del segle xi 11. Mal
grat la remarca del codex castella, en el repertori deis motets 
llatins i francesos coneguts fins ací, hom traba pocs exemples 
de motets del segle x 111 que arribin copiats amb el ritme bi
nari. 1 és curiós que un d' aquests motets llatins que es pre
senta amb el ritme binari no es trobi en els manuscrits de 
Franvi; es troba solament en un manuscrit angles i en el citat 
de Las Huelgas 29

• 

Suara havem recordat els mots de l'anonim angles amb els 
quals suposa que els discantistes anglesos, a semblanc;a dels 
hispanics - potser massa conservadors - servaven una nota
ció arcaica, la grafia de la qual no es presta.va gaire a la bona 
interpretació del valor real de les notes. Aquesta semblanc;a 
entre la notació anglesa i la hispanica del segle xI 1 1, la trobem 
encara servada al segle x1v entre un manuscrit amb polifonía 

anglesa i un altre amb polifonía catalana: ens referim al Ms. 14 
del fons Arundel del Brit. Museum i al Ms. 1, conegut amb 
el no:n de L l i b re V e r me 11 de Montserrat 30

. El manuscrit 
catala escriu • ¡ (brevis mínima) en comptes de • • (bre-

"" Cf. H11elgas, 1,340 ss. i 287 ss. i les peces respectives núms. 154 i 127 
al vol. III. 

"" Pels cants del Llibre Vermell de 11ontserrat, vegeu principalment Dom 
G. M .• S u N YOL a A nalecta Mmitserratensia, l ,1918,100 ss. que els repro
dueix en facsímil i amb transcripció. També O. URSPRvNG, Span,ische ka
talatiische Liedkunst des 14. lahrhunderts a la Z eitschrift für Musikwis
senschaft, 1v,1921-22, p. 136 i ss. on els estudia críticament i en dóna l."'l 
transcripció. 
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vis semibrevis); aixo mateix passa al foli 34v i 35v del citat ms. 
d'Arundel; ací trobem cinc Kyrie a 3 veus, deis quals dos ar
riben amb aquesta notació. Aquesta practica no és un descmt 
del copista, sinó que és ja ideat pel mateix compositor. . El 
malaurat F. Ludwig va batejar aquesta notació amb el nom de 
"notació mensural anglesa" 31• De moment no podem dir quin 
país fou el primer en la usa.n-;a d'aquesta grafia musical; si ate
nem, pero, als manuscrits, no podem negar que el manuscrit 
catala en aquest punt, és més antic que el citat d' Anglaterra. Afe
gim que, fa pocs anys, trobarem a Tarragona un fragment 
d'un codex amb motets llatins de Felip de Vitry on s'encabeixen 
alguns deis cants a veus del Llibre Vermell de ~.f ontserrat i 
amb copia més antiga. D'haver-se servat complet, segurament 
hauríem trobat altres peces del repertori montserratí anotades 
amb la mateixa grafia anglesa-catalana tan característica. Val 
a. dir, pero, que, ultra el manuscrit Arundel esmentat, duen 
aquesta mena de notació altres manuscrits anglesos deis se
gles XIII i x1v. La transcripció que hi escau no és .J.)> ' com 
féu Sunyol, sinó que ha d'ésser d J com va transcriure 
Ursprung. 

Aquest intercanvi musical del nostre país i Anglaterra, és 
molt natural que existís els segles XIII i XIV, si, ultra les raons 
i els fets apuntats, recordem que les universitats d'Oxford i la 
de Cambridge foren fon;a freqüentades pels estudiants del reial
me de Catalunya-Aragó. És ciar que els nostres estudiants ana
ven preferentment a les universitats de París, Tolosa, Montpe
ller, Avinyó, Bolonya i Perusa; pero, els documents de la Can
celleria Reial d' Aragó, demostren a bastament, com al segle x1v 

arribaven també fins a l' Anglaterra on estudiaven diferents anys 
fins a poder magistrar-se en les universitats de Cambridge i 
d'Oxford 82

• 

Dels segles posteriors, sabem, per exemple, que a mitjans de! 
segle xv Josep Climent, canonge de Valencia, havia estat llargs 
an)'S canonge a Londres i a Belgica; fou aquest Climent qui en 
retornar al seu país, havia dut els tres bellíssims missals de Ritu 

., F. LUDWIG, Die " Qfullen der llf otetlm al testen Stils" a 1' Archiv 
für Mw., V,273 s. i primerament al seu Repertorium Organorum recentioris 
et M otctonmi vetustissimi stili, I (Halle, 1910), 259. 

• Cf. A. RuBió 1 LLucH, Documents migevals fler l'esludi de la cultu
ra cataJano, 1-11 (Barcelona 1go8 i 1922). 
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Sarum, anotats pulcrament els quals s'adiuen amb l'Antipho
nale i el Gra.dualc S(f¡risburíense 83

, i guardats avui a la catedral 
de Valencia. Del segle xvI, sabíem els viatges del gran orga
nista Antoni de Cabezón, el qual seguint la cort de Felip II, 
havia fet sentir la seva música organica en diferents llocs de la 
Gran Bretanya. La relació, pero, que pugui ha ver-hi entre els 
organistes i madrigalistes hispanics amb els virginalistes i ma
drigalistes anglesos, resta encara per estudiar. I per no allargar 
més la serie de dades, direm només, que és molt significatiu que 
al segle xv111 fos un catala, de nom Joan B. Bruguera i Mor
reras, organista de Figueras, qui guanyés el concurs internacio
nal convocat per la societat Catch Club de Londres el 1765, per 
la composició d'un canon i una fuga; composició que edita des
prés Thomas \Varren 34

• És també interessant, que les úniques 
obres de música de cambra impreses que coneixem del P. An
toni Soler (1729-1783), el deixeble de Domenico Scarlatti i 
del P. G. Nfürtini, haguessin estat impreses a Londres a finals 
del segle XVII 1 35. 

HIGINI ANGLES, Prev. 

33 Editats en facsímil a The Plainsong and Mediaeval Music Society 
de Londres per \V. H. FRERE el I9<JI i 1894 respectivament. Vegeu J. B. 
FERRERES, S. ]., Historia del Misal Roma110 (Barcelona 1929), p. xcII s., 
i 72 ss., etc. en parla en detall dels tres missals anglesos servats a Va
lencia 

•• A A Collection of Catches, Ca11-01M and glees (Londres, Welcker, 
5 ·volums). 

00 Vegeu: Antoni Soler (1729-1783). Sis Qu.intets per a instrume11ts 
d'arc i orgue o cla·ue obligat. Transcripció i revisió per RoBERT GERBARD. 
lntroducció i estudi d'HrGINI ANGLES. Vol. IX del Departament de Mú
sica de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona 1933), xx111 s . 
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