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MIQUEL QUEROL: CINQUANTA ANYS 
DE RECERCA MUSICOLOGICA 

PER 

FRANCESC BONASTRE 1 BERTRAN 



ExceHentíssim i Magnífic Senyor Rector, 
Benvolguts Col'legues i Estudiants, 
Senyores i Senyors, 

Aguesl any se'n compleixen cinguanta de la [undació de l'Institu
to Español de Musicología del CSIC, creat a Barcelona per Higi
ni Angles el 1943. L'il·lustre musicoleg reuní un important eSlol 
d'investigadors, crea les importants publicacions que encara avui 
són un destacadíssim fonament deis nostres estudis - Monumen
tos de la Música Española, Anuario Musical- i posa en front de 
l'organització, com a secretari general, un jove investigador, doc
toral poc després amb una tesi sobre L'escola eSlerica calalana 
contemporánia, anomenat Miguel Querol i Gavalda. El novell 
musicoleg s'havia [ormat a Montserrat, on fou deixeble del P. 
IIderons Pincll: allí romangué des del seu ingrés l'any 1926 - als 
tretze anys, amb la veu a punt de canviar, !'havien admcs admi
rats pel seu coneixement del lIatí- fins al juliol de 1936, en que 
n'hagué de sortir per les circumstancies dramátigues de la guerra 
civil, salvant la seva vida merces als scus coneixements musicals. 
El 1937 es trasllada a Barcelona, on fou alumne de loan Lamote 
de Grignon en Harmonia, Composició i Inslrumenlació. Així 
maleix, coJ.\abora com a músic-poeta en el Comissariat de Propa
ganda de la Generalitat. 

En els anys següents a aquest nomenament, hagué de vencer les 
dures condicions de vida a Catalunya mitjan,ant el seu esfor, 
personal, no deixant mai de conrear la música teorica ni la practi-
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ca, esmen;ant les seves fo rces envers l'adquisició d'una cultura 
universitari a en uns moments tristos per al nostre país. El 1945 
obtingué la lIi cenciatura en Filosofí a a la Uni ve rsitat de Barcelo
na , i el 1948, a Madrid - no es podi a fer el doctorat a Barcelona- , 
el de Doctor. 

Malgrat el títol de la nova institució i el contex t políti c en que ro u 
infantat , l'lnstituto Español de Musicología emprengué una Iínia 
de rece rca molt d'acord amb la fil osofí a que e l mateix AngIes 
- seguint I'exemple de Pedre ll- , havia sa but infondre a la Secció 
de Música de la Biblioteca de Catalunya en els anys anteri ors a la 
guerra. Conseqüentment, en I'equip elegit per a dur a tenne la 
nova comesa, hi havia els hornes que s'hav ien distingit pel conreu 
deis estudis de música a Catalunya, amb el prestigi de lIurs publi 
cacions i amb I'expertesa típica de la fe ina ben feta: Francesc 
Pujo l, E mili Pujol, Joan Tomas, F rancesc Baldelló , Josep Subirá, 
Jose p Romeu, etc., a ls quals se sum aren després el P. Donosti a, 
desterrat a Catalunya pel seu activisme a Euskadi , e l DI'. Marius 
Schneider, refugiat per la persecució nazi, etc.; i elmateix Miquel 
O uerol , anti c col·l abo rador de la Ge neralitat republicana. 

L'acti vitat in vesti gadora es dirigí natura lment a ls estudi s de 
Musicologia catalana , ates que aquesta disciplina havia nascut de 
la ma de Feli p Pedrell (1841-1922) a casa nostra, ga irebé coeta
niament amb la resta d 'Europa; en un a ampli ació d'aquesta espi 
ra l, l'l nstitut es fé u cárrec de I'immens camp e rm deis estudi s 
sobre la música espanyola historica, especialment deis grans 
temes de I'epoca medi eva l i renai xe ntista; i fin alment, de les rela
cions de la nostra música amb l'europea, seguint la tradició deIs 
estudi s humanístics de l país amb un nou vigo r que contrastava 
amb la dura realitat política i cultural delmoment. 

Miquel O uerol iniciá la seva tasca amb I'empenta de la joventut i 
sota l'inte l'ligent guiatge d 'Higini A ngles. En ésse r nomenat 
aquest darrer president del Pontificio Instituto di Musica Sacra de 
Roma e l 1947 - o n va succeir en el ca rrec el P. Gregori Sunyol- , 
Miquel O uerol s'hagué de fer carrec de facto del funcionament 
efectiu de l'lnstitut, des de la seva nova comesa de vice-director 
(an ys més ta rd , en morir H igini Angles el 1969, se ria nomenat 
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director de l'Institut fms a la seva jubilació, el 1982). Al marge de 
I'organització propiament dita, ben aviat sorgiren els primers 
[ruits de la se va tasca investigadora, entre e ls quals ca l esmentar 
sobretot la se va ponencia sobre la música religiosa espanyo la del 
segle XV II al Congrés de Música Sagrada de Roma de "1950.' 
Aquest article esdev ingué la represa veritable deis estudis sobre 
la música barroca hispimica, de la qual Miquel Querol n'és I'ini
ciador en els nostres dies; cal dir que les idees presentades en 
I'esmentat treball han servit de guiatge a tots els investigadors 
que posteriorment s'han interessat sobre la materia. 

Mentre prosseguia incansab lement la seva tasca de recerca. 
s' hagué de fer carrec d'un nou treba ll esgotador: coordinar el 
Diccionari de la Música Labor, conegut també com el Diccionari 
Pena-Angles,2 pel fet de figurar-hi e ll s dos com a autors princi
pals. Querol assumí la (eina amb humilitat, i tot i que el seu nom 
aparegué destacat damunl deis altres col·laboradors, no se li 'n féu 
la justícia deguda , raó per la qual aprofito aquesta oportun ital 
per a remarcar-ha. Qui no hagi col·laborat en una obra d'aques
tes caracterísliques no pOI fer-se carrec de la feixuga comesa que 
representa; al marge de la coordinació general, realitza una gran 
quantitat d'articles, la majar par! deIs quals eren el (ruil d'una 
investigació directa sobre les fonts primeres, i que encara avui 
constitueixen un a font imprescindible per a la cons ulta. 

La personalitat musicologica de Miquel Querol s'aboca, des deis 
seus ini cis, a la música hispanica del segle d'or, i es va estendre als 
estud is del barroc, configuran t un vessant molt enriquidor per 
dues raons fonamentals: el pes deIs seus coneixements de I'huma
nisme classic i la seva mjlitancia real en la composició musical; 
ambdós vessants han atorgat sempre a la seva tasca investigadora 
una qualitat que I'ha distingit deis seus coetanis. Hi ha, encara, 
una altra faceta que cal esmentar, i que arrodoneix aquesta per
sonalitat: Miquel Querol no ha deixal mai de mantenir e l contac
te amb la joventut, cercant sempre (¡'ibunes on poder ensenyar 
les seves troballes, cisellades en la potent voluntat del nul/a dies 
sine linea i il·luminades per la generositat espiritual del vertader 
mestre. EIs seus anys de professor d'Historia de la Música a la 
Un iversitat de Barcelona (1957-1970) , com lambé de Paleografia 
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als cursos Manuel de Falla de G ranada (1971 -1979), Sant iago de 
Composte J.la ( << Música en Santiago», 1976). cursos de doctorat a 
la UAB (1989-1992) i d 'altres semblants, són eurulls de múlues i 
enriquidores experieneies, presidides sempre pe r un laranna 
abert i comuni ca tiu. Podem assegurar que, fins a la recent 
implanlació deis estudi s de Musieologia a les nostres unive rsitats, 
la tasca del professor Querol ha estat decisiva en la deseoberta de 
voeaeions i en la fo rmaeió de is futurs in vesti gadors en aquesl 
domini de les ciencies humanísliques. 

L'inle res per la música hispaniea del Renaixement es poI de lectar 
entre les seves primeres publicacions, especialment en el Cancio
nero Musical de la Casa de Medinaceli (s. XV I), aparegut e ls anys 
1949-1950,' eom lambé el can~oner de la Colombina (s. xv), e l 
1971' i e l de la Casanalen"e (s. XV I) el 1981 ,' publi cats tols tres 
dins la serie «Monumentos de la Música Espaiiola» de l' lnslitut 
de l CS IC: al coslal deis esmentats, cal citar e ls esludis que re la
cionaven la fi gura de Cervantes i la música,6 com també un inte
ressanl conj unt d'a rticles d'investigació sobre la materia , deIs 
quals destacari a, d 'entre un excel·lent estol , e ls que fan re ferencia 
a Morales,' la Follia d'Espagna' , Juan del E ncina,' la Chacona, 10 

I'humanisme musical ," e l Roman,," les «Ensaladas» de Flecha ," i 
els Madrigals de Joa n Brudieu." E n totes aquestes publicacions 
que esmento, Queral se'ns mostra en la seva faceta d'investiga
dor, treballant sempre sobre malerials de primera ma i planlejant 
tola la problemillica extensament i profunda; pero la se va dedica
ció a aquest tema no acaba aquí; la preocupació per la form ació 
de is investigado rs el mena a publicar el 1975 un traetat sobre la 
transeripció i la inte rpretaeió de la música espanyola de l Renai
xeme nl," que avui dia manlé tota la seva vigencia ; pe r altra 
banda, és recenl I'edició practi ca, pensada per a la intcrpre lació 
coral i eamerística, del primer volum dedica t al repe rtori musical 
espanyol a I'entorn de 1492." D'aquesta manera. veiem reunides 
en una sola perso nalital el pensamenl, la recerca, la pedagogia i 
la interpretació, agermanades a més a més amb el mateix conreu 
de I'art; no trobaríem en tota la professió musicologica del país 
una fi gura en la qual la lIniversalitas de I'home renai xentista 
s'hagi infantat d 'una manera tant coherent i pregona. 
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Els estudis sobre el Barroc musical hispanie conformen el segon 
gran bloc de la se va dedicació; per al professor Querol, el Renai
xement i e l Barroc del nostre país posseeixen un a comunitat de 
tractamen! ideológic, basa! en l'humanisme, ma lgra t Il urs 
diferéncies esté tiques; potser aquest rou el secret de la seva tasca 
gegantina que l'endega pels camins de la recerca de la música 
hispanica del segle XV II mitjan XVIII . D'entre la nombrosa labor 
duta a terme en aquest altre domini , cal considerar en primer lloc 
els sis volums que formen part de la col-lecció Música Barroca 
Espanyola, publicats entre 1970 i 1988: e ls can~one rs, la poli fonia 
litúrgica, els villancets, la música concertada, la cantata i el teatre 
musical conformen el resultat d'un pla organie en el qual són 
traetats e ls diversos ambits fonamentals del nostre barroc." Al 
marge d 'aquest Ilegat ronamental, i com a fruit del sentit global 
de l'art de tota una época, el Dr. Querol publica també totes les 
músiques conegudes amb tex tos de Góngora" i de Lope de 
Vega" (abans ja hem pariat de la de Calderón), després d'una 
recerca certament ingrata, laboriosa i sistematica. A part, estudia 
autors i mate ries fins a constituir un epítom inigualab le no només 
en la nostra musicologia, sinó en la internacional: la música 
d' Estevao do Brito ," de Manuel Machado," Gómez Camargo, 
Joan Cabanilles, Sebastián i Diego Durón, Pedro Ara naz, eom 
també la música litúrgica," e l roma n~ polifónic," el repertori 
cata la d'aquest temps" i tan ts d 'altres temes que esdev indria 
farragós esmentar. 

Tot i aixó, la curiositat intel·lectual del professor Querol I'ha fet 
tractar tota mena de temes, abastant la música - adés culta, adés 
popular- , des deIs seus orígens oecidentals fins als nostres dies, i 
agermanant-Ia ordenadament i amb pregonesa amb els parame
tres humanísti cs de la nostra cultura: les se ves trad uccions deIs 
classics, l'es!udi i publicació de temes filosófics i e l conreu de la 
poes,a. 

Tanmateix, les seves responsabilitats científiques depassaren el 
mare nacional : rou membre del Directorium de la Soeietat Inter
nacional de Musieologia entre 1977 i 1987; assistí a un gran nom
bre de congressos internacionals, publica a les revistes, als Ilibres 

- 11 -



i a les obres col·lccti ves d'arrcu del món i rc bé e ls mcrcscuts 
honors de diverses institucio ns e uropees i americanes. 

Fins a ra he parlat del passa!. E l present de l prafessor Q ueral és 
ex trao rdinari amcnt viu, amb un lreball qu e mai no ccssa, una 
iHusió per la vida q ue I'esperona. i un a ge ntilcsa d'espe rit que 
corpren els jovcs investigadors; desenes de carpetes de material 
per a publicar omplen les seves lIibreries, tot i espe rant I'esdeveni
dor. Pcr aixo podem dir, en girar I'esguard enre ra , que e ls seus 
honors ens ho no ren, i cn contemplar la seva esperan~ada joventut 
d 'csperit, entonar com mai Gaudeamus igitur juvenes dum SIlI11 US. 

Creixe ll i Barcelona, ma r~ de 1993 

Notc~ 
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2 Diccionario de 1(1 A1/Ísico Lobor. Iniciado por J oaquín Pella. Continuado por Higinio Angles. 
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472. 
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15 TrtlllScril>dóll e iwer/Jre/aciólI lle hl Polifollía Es/miíoltl de los siglos Xli)' XIII , :\ii nistcrio de 
Educación y Ciencia. Madrid. 1975. 
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LA MÚSICA A LES UNIVERSITATS 
ESPANYOLES 

PER 

MIQUEL QUEROL 



Durant els anys J 957- 1970 vaig ensenyar Historia de la Música a 
la Unive rsitat de Barcelona i vaig escriure una serie de lJi,ons. 
Trenta anys després, mirant aq uestcs Jli,ons e m trobo amb la sor
presa que la me va primera Jli ,ó porta el títo l de «La música a la 
universitat», la qual cosa indica que I'interes sobre aquest lema 
e m ve de molt Jl uny, tan Jlun y com és J' any 1945. En erecte , aca
bada la Guerra Civil espanyola del 1936-39, durant alguns anys 
només es podia tre ure el títo l de Doctor a la Universita t de 
Madrid . Per aquesta raó vaig residir a Madrid durant el curs 
academic 1945-46, si bé no vaig Jl egir la meya tesi fins I'any 1948. 
La ca usa d'aquest reta rd fou e l tema que jo havia elegit per a la 
meya tesi doctoral, «La música e n los fi lósofos» . i abastava des de 
Pit agores, PI ató i Aristoti l fins als filosofs i pensadors de la prime
ra meitat del segle xx, i la ten ia ja mig feta. ¿Quin tema millor 
podia elegir un Jli cenciat e n F il osofia que al mateix temps era 
músic? Dones bé, aquest tema no fou acceptat pels catedrittics de 
la Facu ltat de Filosofia d 'a leshores, perque consideraren que un 
tema sobre música no era prou seriós per a una tesi doctoral. Us 
dic aixo perque vegeu quant ha canvia t, malgrat to t, la co nsidera
ció de que gaudeix la música a la universitat, si pensem que avui 
dia en universitats com aquesta Autoooma de Barcelona i la de 
Granada es trebaJle n a nualment, com a te rme mitja, 12 tesis doc
torals sobre temes musica ls. 

Jo e m trobo en la in grata situació, després d 'haver complil 81 
anys, de (enir una bona lJista de temes sobre cada un deis quals 
podria escriure una monografia, pero com que a la meya edat 
conside ro que ja visc de propina, he de reservar les meves min
vants forces per altres temes que co nside ro més personals. Per 
aixo avui nom és faré una breu i molt atape'ida síntesi sob re el 
tema que he escoJlit per a aquesta ocasió. 

Me né ndez Pelayo, assessorat per Barbieri en el ca mp de la músi
ca, dedica el dan e r capítol del vol. II de la se va Historia de las 
ideas Esréricas en España a «La Estética e n los tratadistas de 
música durante los siglos XVI y XV II ». L'assessorament que tingué 
de Barbieri per mi és evide nt que consistí principalment en 
assenyala r-li I' ex iste ncia d 'alguns tractats de música , pero de la 
lectura d 'aquests, Me né ndez Pe layo, amb la seva intu'ició i capa-

- 17 -



citat prodigiosa de síntesi , en treu conclusions que ni Ba rbi eri ni 
cap altre musicbleg de l'epoca no haurien copsa!. Diu així: «La 
singu lar riq ueza y ex uberancia de la literatura musica l española 
de los siglos de oro iguala, si no excede, a la de la preceptiva lite
raria y contrasta de un modo ventajosísimo con la penuri a de las 
art es del dibujo impresas en nuestra patria durante esas dos cen
turi as» . Menéndez Pelayo, després de lIegir més de 60 tractats de 
música deis segles XVI i XV II , escriu: «Toda la literatura junta de 
las artes plásticas, aun incluyendo los manuscritos, no se acerca, 
ni con mucho, a este número, y la ex traiieza sube de punto, cuan
do entrando en la comparación de los unos y de los otros, se 
repara que mientras los Sagredos, Villalpandos, Arphes. Gueva
ras, Carduchos y Paehecos siguen afanosos y tímidos las huellas 
de los itali anos y de los antiguos, y obedecen al imperio del dog
matismo clásico, los prece pti stas de música proceden con harta 
más independe ncia y con espíritu más científi co ... a rrojándose 
algunos a sentar principios verdaderamente revolucionarios y de 
gra nde alcance para la estética musical... A primera vista no se 
alcanza n las causas de este contradicto ri o fe nómeno ... ¿Qué 
razón oculta es la que infund ía audacia a los preceptistas de 
música y hacía medrosos y adoce nados a los de pintura y arq ui
tectura? Una sola en verdad: la dist inta consideración social y 
científica en que eran tenidas unas y otras artes en clmundo inte
lectual... Sabemos que a las artes de l dibujo se les nega ba por 
muchos, con singular insistencia ... el calificativo pomposo de 
artes liberales y no faltaba quien las equiparase con los ofici os 
mecánicos y se rviles ... Por el contra ri o, la buena suerte de la 
música había hecho que desde la antigüedad más remota se la 
mirase bajo cierto aspecto racional y científico y que, trasladada 
la clasificación de las artes de G recia a Roma y de Roma a los 
doctores de la Edad Media, fuese la música uni versa lmente reci
bida entre las artes liberal es, y form ando parte del ll amado Qua
drivium ... logró el arte del son ido penetrar desde muy temprano 
en las escuelas episcopales y monásticas y luego en las famosas 
universidades. donde nunca tu vieron asiento e l arte de la mazo
nería ni el de la irnaginería, a pesa r de los portentos que cada día 
creaban». Cree que un a millo r introducció al tema, amb aq uestes 
paraules de Menéndez Pela yo, no es podia fer. 
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Les universi tats més antigues i famoses d'Europa foren la de 
París, vers I'any 11 50, les de Bolonya i Sa lamanca, el 1200, i la 
d'Ox(ord , el 1226. A tOles qualre s' hi ensenya la Música des del 
mateix comen~ament de les se ves activitats. 1 tal vegada aba ns de 
les quatre universitats esmentades podríem co l·locar un a mena de 
Centre d'Estudi s que existí a Córdoba, ja al segle XI, on es féu 
famós un filosof conegut amb el nom de Virgilius Cordubensis 
que en la seva obra titulada Philosop/úa explica les disciplines que 
s' hi ensenyaven, entre elles la Música, indicant-ho amb aq uestes 
paraules: «Et duo legebant de Musica, de ista a rte quae dicitur 
organum». També a la Universitat de Palencia, fundada per 
Alfons VII!, a finals del segle XII s'hi ensenyava la Música, segons 
es dedueix d'alguns passatges de la Es/oria de Espanna d' Alfons 
el Savi. També s'ensenyava Música cien tífica a la Universitat de 
Lle ida, fu ndada per J aum e 11, el 1300 i a la d'Osca el 1354. 

Tots sabem que la ca tedra cl assica i més [amasa per les ensenyan
ces musicals fou la de Salamanca, sobretot a pa rtÍr de les refor
mes que hi introdu í Alfons e l Savi e l 1254, el qual, respecte a la 
Música , escrigué: «Que aya un maestro de ó rgano et que yo le dé 
50 maravedís cada anno». E l 1313, Rodri go JI, arquebisbe de 
Santiago, celebra un concili provincial a Sa lamanca per reorga
nitzar una vegada més la seva uni versitat. A mb aq uesta finalitat 
demana ajuda i consell al papa Climent V. Aquest ti pregunta 
quines disciplines hi ensenyaven i Rodrigo les va esmentar, inclo
ent-hi la Música. Pero per mi , la data més important per a la 
histori a de la vida musical a la Universitat de Salamanca és la de l 
14/X/1538, en que es reuneixen tots els catedriltics de la plan tilla 
per redactar els estatuts de la universitat. En tre els catedratics de 
plantilla hi ha e l compositor i poeta «Lucas Fernández, catedráti
co de Música». El lílol XVII d 'aquests estatuts es refereix a la 
Música i diu: «Cátedra de canto. El catedrático de canto ha de 
leer media hora de música especul ativa y otra media hora de 
práctica». Amb aquestes paraules queda ben afi rmat e l concepte 
renaixent ista que es té a la Uni versitat de Salamanca, encara que 
continu"in arrossegant les teories medievals. 

Del composito r Lucas Fernández escriu H. Angles en el Diccio
nario de Música Labor: «E n su libro de Farsas y Églogas (Sala-
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manca , 1514) hay una especie de Inlermedio, que sería cantado, 
titulado Diálogo para cantar, (diálogo entre dos pastores, sin 
intervención de coro, con estilo recitativo, como si presintiese el 
ideal que la Camerata dc Flo rencia rca li zó más tarde»>. Des de 
1452, en que ense nyava B. Ramos de Pareja. fins I'any 1793, en 
que cra catedratic loan Antonio de Aragués, existí se nse inte
rrupció la ca tedra de Música a la Universitat de Salamanca, i 
cone ixcm e l nom de tots e ls seus catedratics deIs segles xv. XVI, 

XV II i XVIII ; és molt important recordar que tots aquests catedratics 
(oren compositors, uns més grans que els altres, pero tots compo
sitors. Contra e l que P. López Calo escriu que «el último catedráti
co de Música en Salamanca fue Manuel Doyagüe»,' e l Dr. Dama
so Ga rda Fra ile dcmostra que el mestre Doyagüe «fu e el lazo de 
unión entre la tradición universitaria salman tin a y el Real Conser
vatorio de Madrid. Sin embargo, no podemos afirmar, como se 
hace continuamente. que fuera catedrático de Música de la Uni 
versidad de Salamanca. Todo lo más que podemos decir es que 
fue sustituto de la cátedra de Música durante once años, sin que 
hasta e l momento hayamos encontrado documento alguno que 
diga que ocupara la cátedra salmantina en propiedad».2 

Cree d'utilitat reco rdar-los que de l traetat de Música Práctica de 
Ram os de Pareja. que suscita una gran polémica a ni vell europe u, 
se'n réu una edició facsímil i una traducció al castella rea lilzada 
peJ musicoleg Clemente Terni , publicades tates dues I'any 1983 
en la col·lecció <<Viejos libros de Música», dirigida per Ca rlos 
Romero de Lecea; i que actualment té ja molt avan~ada la se va 
tesi doctoral so bre Ramos de Pareja la jove musicologa italiana 
Isabel Torselli , de la Uni versit at de Florencia , segons em comu
nica ella mate ixa. 

A Sa lamanca. a més de la uni ve rsitat hi havia també e l Colegio 
de San Bartolomé, on s'ensenyava Música als ne ns. D 'aquest 
co¡'¡egi en fou cantor i capella e l famós teori c Didacus a POltu 
(Diego del Puerto) , autor del conegut tractat Portus MIIsicae 
(Sa lamanca. 1504). 

Tan important com la de Salamanca, encara que no tan antiga, és 
la Universitat d 'Alcalá de Henares. Va ser fundada pel cardena l 
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Cisneros el 1498, o sigu i, 40 anys abans de la redaeeió deis esta · 
lulS de la Universitat de Salamanca i tres anys abans del naixe· 
ment de Francisco Sa linas. E l cardena l Cisneros oferí a Pedro 
Ciruelo una ca tedra eom a professo r de Teologia , Filosofia i 
Música. de la qual prengué possessió e l 17/l/151O. P. Cirue lo;nas· 
cu t a Daroca , rebé la seva educació a Espanya ¡ amplia cls seus 
coneixeme nts a la Univcrsitat de París. Quan Cisneros Ji va o ferir 
la catedra d ' Alcalá, Ci ruelo estava exercint de professor a la Uni· 
ve rsitat de París. Ciruelo fou un deis tres professo rs que I'empe· 
rador Caries V e1cgí per educar a Felip !I , entre els '15 ho mes més 
savis d 'Espa nya d'aquell temps. De is se us nombrosos llibres 
publicats assolí especial relle u i fama el seu Cursus quolllor mal· 
hematicartlm ortiunl liIJeroliul11 (A lcalá, 1516). L'obra esta dedi
cada als professors i als alumnes de la uni ve rsitat. Les quatre arts 
lIiberals són Aritme tica, Geometria , Perspectiva i Música. E l curs 
de Música és una reproducció de is Elementa Musicalia Fabri Sta· 
pulensis (Lefevre d'Etaples) comentats i criticats per Cirue lo. A 
manera de prbleg i co m aqucll qui no diu res, Ciruelo cscriu un es 
Quaestiun culae previne in Mllsicam speculativam. Divi Severini 
Boetii. Unes «pe tites qüestions" . La primera és aquesta: «Si la 
teoria especulativa de la música desenvolupada pels matematics i 
filbsofs és d 'a lgun a utilitat per al mllsic práctie" . I amb gran 
aplom i va le ntia contesta: «Musiea nostra ad om nes ill as philo· 
sophorum vari elates communis et indiffcrens est. •. Com si digués: 
Ja n'hi ha prou de comedies i paraules estranyes i altisonants, 
pe rqué «cal adve rtir (les ratlles entre cometes les tradueixo de 
I'origina l lI alí) que e1s músics o ca nt ors practics rares vegades 
cmpren e ls termes de la ciencia musica l especu lat iva .. . Pe rqué 
allb que el músic tebri c anomena pomposa ment diapason, el 
músic practic en diu "octava" i e l que aq ue ll en diu diapente, 
aquest ranomena "quinta". De scmblan t manera al diatessaron 
deis tcari es e1s músics practics Ji donen el 110m de "quatrc", etc.» 
E n una paraul a, el músic per Cirue lo no és e l tebri c eie ntífi c i 
cspeculatiu de l'Edat Mitjana, sinó I'a rti sta del Renaixement que 
d'una manera practica i experimental va combinant els sons amb 
vista a prod uir dete rminats efectes psicolbgics en I'anim de qui 
escolta les combinacions sonores. 

Si tenim e n co mple que el 1510, quan Ciruelo prengué possessió 
de la catedra d ' Alca lá, el futur gran ca ledratic de la Univc rsitat 
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de Salamanca Francisco Salinas (1513-1590) encara no havia nas
cut, ca l reconeixer que la Universitat d'Alcalá fou la primera a 
ad metre e ls corrents renaixe ntistes de la música , una de les pri
meres ma ni festacions de les quals pel que fa a la música instru
mental, fo u el Libro de Cifra Nueva de Venegas. 

A la Universitat d'Alcalil aprengué Música Juan Bermudo, com 
ens diu ell mateix en la seva Declaración de instrumentos musica
les (Osuna, 1549). També Lope de Vega adquirí a la Universitat 
d' Alcalá O tal vegada al col'l egi que els jesu'ites hi teni en, que 
seria el que avui en diem co¡'¡egi universitari , els ex tensos conei
xeme nts que possela sobre música, com demostra al lIarg de ta ta 
la seva immensa producció literaria. EII mateix ens ha diu en La 
Filomena: 

«Crióme don Gerónimo Manrique, 
estudi é en Alca lá, bachillereme 
y aun estuve de ser clérigo apique». 

Ara bé, per obtenir el títol de batxiller, equi valent a l lIicenciat 
uni versita ri del nostre temps, era obliga t estudiar Música. 

El mateix podríem dir de Ce rvantes, altrament no s'explica on 
adquirí I'admirable coneixement que té de tot e l que es refereix a 
la música. E n El Coloquio de los Perros diu el gas: 

«Berganza - De esa manera no haré yo mucho en 
tener por señal portentosa lo que oí decir los días pasados a un 
estudi ante pasado por Alcalá de Henares. 

Ci pión - ¿ Qué le oíste decir? 

Berganza - Que de cinco mil estudi antes que cursa
ban aq uel año en la Universidad , los dos mil oían Medicina». 
Una semblant afirmació crec jo que només la podia fer una per
sona que visqués I'ambient universi tari d' Alcalá. Recordem que 
Cervantes era fi ll d 'Alcalá de Henares. 
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Cambient musical que crea la Universitat d'A lcalá fou tan intens 
que sorgí com a fruil una excel·lent im premta de música en la 
qual es publica ren e ls lIibres següents: Libro de Cifra Nueva para 
tec/a, harpa y vihuela de Luys Venegas de /-Ienestrosa. Alcalá de 
/-lena res, 1557. L'edició d'aq uest lI ib re impressiona profunda
men t Hernando de Cabezón, pui x quan e l 1578 decideix publicar 
les obres de l seu pa re, An tonio de Cabezón, en una de les clausu
les del contracte que fa amb el seu ed itor de Mad rid, Francisco 
Sánchez, escriu: «Q ue los números y letra de los dichos li bros han 
de se r del ta maíi o, corte y fo rma de la en q ue está im preso un 
li bro de Henestrosa de tecla y vihuela impreso en A lca lá». 

E l "1 626, la mateixa impremta d' Alca lá edita el Libro de Tientos y 
DisCl/rsos de Música Práctica y Theór¡ca de Organo Intitulado 
Facultad Orgánica compueslO por Francisco Correa de A rauxo. 

El 1672, A nd rés Loren le, grad uat a la Universi tat d'Alcalá i 
orga nista de Sant Just i Pastor de la ma te ixa ciu tat. publica el 
famós lIi bre El Porqué de la Música. En que se contienen las Qua
Iro Artes de ella: CanlO Llano, Canto de Organo, Contrapunlo y 
Composición. 

El seu deixeb le A nton i Martín i Coll , organ ista de San Diego de 
A lca lá, a part que ell mateix fo u un gran organista compositor, 
diu H. Angles que és «el recopilador de las cuatro colecciones de 
música pa ra órga no de los siglos XV I y XV II . existentes hoy día en 
la Bibli oteca Nacional de Madrid, Mss. 1357-1360, el repertorio 
más precioso de música española para órga no de los conservados 
hasta ahora». Segurament hauria preparat aq uestes coHeccions 
per imprimi r- les, pe ro ta l vega da en la dan'era decada del segle 
XV II s'havia inicial ja la paulat ina perdua de la consideració que 
havia tingut la música en e1s segles anteriors i per aixo no fore n 
publicades. 

Bandejada la música de les universi tals en la segona meitat del 
segle XV III. con tinu a encara la se va ensenya nc;a a moltes cate
drals. Així trobem que Ramon Carn icer (1789-1855) entra a 
I'escolania de la catedral de la Seu d'Urgett, on estudia composi
ció amb I'olotí Antoni Coderch (+ 1836), orga nista de I'esmenta-
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da catedra l, i pe rfecciona i ampli a e ls se us co ne ixeme nts amb 
Francesc Quera lt (1740-1825), orga nista de la mate ixa cated ral. 
E l compositor musicoleg H. Eslava ("1807-1878) estudi a amb Julia 
Prieto ( 1765-1884), organ ista de la catedral de Pamplona i més 
endavant amb Francisco Secani lla (1775-1832), mest re de capella 
de la cated ral de Ca lahorra. F. Pedrell (J 804-1867) ap ren Harmo
ni a, Composició i Transcripció de Joa n Ni n (1804-1867), mestre 
de la cape ll a de la catedral de Tortosa, i F. A. Barbie ri (1823-
1894) estudi a Composició amb R. Ca rnicer al rccentment crear 
co nse rvatori de Madrid. E l segle XIX és e l segle de la creació de la 
major part de conse rvatoris d'Europa. A Espanya es funda , el 
1830. e l Rea l Conservatorio de Música y Declamación de 
Madrid; e l 1838 el Conservalori de Música i D eclamació del 
Liceu de Barce lo na i e l 1888 l' Escola Municipal de Música 
d 'aquesta ciuta l. Pero exceptuats aquests centres i el conse rvatori 
d 'Oviedo, q ue comen,a les seves acti vi tats dins I'academia de 
Bell es Arts d'aq uesta ciutat, tota la resta de is co nse rvatoris 
d'Espa nya és de l seg le xx ja ben avanc;at. 

El 1927 fou nomenat professor d' Historia de la Música al conser
va tori del Liceu el gran musicoleg H. Angles, el qual , entre a lu'es 
deixebles, tingué a Josep M' Lamajia, fundador i directo r d'A rs 
MLlsicae, la primera agrupac ió musical d'Espanya ded icada 
excl usivament a la inte rpretació de la música anti ga, especial
ment espanyo la. E l mateix H. Angles ensenya també Historia de 
la Música a la Universitat Aulonoma de Barce lona duran! els 
anys 1933-1936. Un (et moll importan t i que ben pocs cone ixen és 
que el mateix H. A ngles do na un curs d'est ricta Musicologia a la 
Universi tal de Barcelona durant el curs academic de 1946-47 
amb el supor! cconomic del Consell Superior d' lnvestigacions 
Científiques. En aquest curs ens parla mol! ampli ament de la 
música de I'Eda t Mitjana i ens ense nya les regles per l ranscriure 
el valor de les notes sol tes i tot I'inlringulis de les lIi gadures que 
es troben en la polifo nia de is segles xv i XV i. E nca ra guardo com 
un tresor la lIibreta de is apu nts que va ig prendre; pero e l que més 
m'ha commogut és trobar-hi les qua rtilles origina ls escrites pe l 
mateix H. Angles on explica les regles pe r transcriure la música 
antiga. Després d'aq uest curs, A ngles hagué d 'anar-se' n a Roma, 
nomenat president de l'lnstitut Ponti fici de Música Sacra , i els 
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dos anys següenls continua donant a la universitat les classcs dc 
Musicologia el Dr. Marius Schneide r. 

Mentre fe ia e l curs 1945-46, duranl el qual , com he dit abans, vaig 
residi r a Madrid, un dia e l Dr. J. M.' Sánchez Muniain , professor 
d 'Estetica , a les classes del qual assisti a. i que era bastant aficio
nat a la música, em digué que s'eSlava estudiant la possibilitat de 
crea r dues cated res de Música, una a la Universitat de Madrid pel 
P. Federic Sope ll a i una altra a la Un iversitat de Barce lona per 
M. Quero!. Efectivament, I'any 1948 s'cncarrega una classe 
d' Historia de la Música a la unive rsitat de Madrid a l compositor 
Joaquín Rodrigo i el 1952 es crea la catedra Manuel de Falla, 
confiada a I'esmentat J . Rodrigo. Al mate ix temps sorgí e l COl' 

unive rsitari , que durant els primers an)'s fou d irigit pe r la Sra. J. 
Gonzá lez Haba, que em dona I'a legri a d 'estrenar un madriga l 
mcu, «Ramas sin hojas ni flores» , amb lletra de J. Pcmán ¡que 
fou publicat a la revista unive rsitaria. Després es [éu ca rrec del 
COI' el compositor jesu'ita José Ignacio Prieto. Des del primer 
moment e l P. Sopeña fou nomenat capc llit de la Un iversitat, i 
crec que mai no va fe r classe en cap curs, perque ell s' inte ressa 
sempre més pe r ésser director del conservatori, carrec que obtin
gué el 1951 , a més del nomenamcnt d' inspector de is conservato
ri s d 'Espa nya . Aquest mateix any l' lnstituto Español de Musico
logía crea a Madrid la secció de Música Co ntemporania , de la 
qual va nomenar cap F. Sopeña, qu e crea la revista " Música», 
portaveu de la vida musical deIs conscrvatoris, subvencionada al 
50% per l' lnstituto de Musicología i e l Minisleri d 'Educació i 
Ciencia. 

Pel que fa a la Universitat de Barcelona, en e l Butlletí Oficial de 
l'Estat, e l dia 12IY I llf] 954, aparegué aquesta notícia : «Se crea en 
la Facultad de Filosofía)' Letras de la Uni versidad de Barcelona 
la cátedra Felipe Pedre ll destinada a los estudios de Musicología 
y de Histo ri a de la Música». Donat que e l mes d 'agosl l' lnstituto 
Español de Musicología esta va tancat per mor de les vacances 
d 'cstiu i trobant -me jo per pura cas ualitat a Barcelona, per anar a 
I'estranger, va ig escriure immediatament al dega de la universitat 
un oflci , posa nt a la seva disposició e l pe rsonal i e ls mate rials del 
l. E.M. per a major profit i exit de la catedra. Encara que sembli 
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inversemblant, aquest ofici mai no ringué resposta per part de la 
universiraL Així, dones, la catedra comen~a les se ves activitats e l 
curs 1954-55, i va encomanar la docencia al director de la coral 
Sant Jordi, Oriol Martorel!. L'exislencia de la catedra passa prac
ticament desapercebuda pels universitari s, i els alumnes que hi 
assisrien eren els cantaires de l'esmentada cora!. El curs 1956-57 
fou encomanat al professor d'Estetica de la Música del conserva
tori del Liceu i els assistents a la classe e ren e ls mateixos alumnes 
que tenia al Liceu. Estant així les coses, el dega de la Facultat de 
Filosofia i Lle tres, que era aleshores e l Dr. F. Mateu Llopis, 
m'e ncarrega Pensenyan¡;3 d'Historia de la Música e n el curs 
1957-58, tasca que vaig continuar fins el 1970. Durant e ls meus 
anys com a professor, a l'assignalura d'Historia de la Música se li 
atorga validesa jurídica com a assignatura optativa a elegir, entre 
altres discip lines, pels qui acabaven la carrera en qualsevol bran
ca de l'especialitat d 'Historia, i també com a optativa i comple
mentaria per assolir e l grau de Doctor. Així i tot, era ben ciar que 
la intel·lectualitat espanyola, comen~ant pels catedratics universi
tmis, era indife re nl a la música quan no la menyspreava. Tant és 
així que en una llarga conversa privada que vaig tenir amb el 
Ministre d'Educació Nacional, Jesús Rubio, gran aficionat a la 
música, em digué textualmen!: «El enemigo número uno de la 
Música en la universidad son los mismos catedráticos». 1 després 
de llegir un document redactat per mi mate ix, que li vaig entre
ga r, afegí: "Yo como ministro podría dar una orden para que se 
hiciera inmediatamente lo que Vd. me pide, pero eso no estaría 
bien visto. Así pues, en la próxima reunión del claustro de profe
sores, dígales Vd. de mi parte que si lo que Vd. me pide en priva
do, me lo pide la universidad oficialmente, dotaré inmediatamen
te la cátedra de Musicología igual que las demás cátedras». 1 que 
va fer la universitat? E n una alrra de les reunions de professors 
em digueren tots conten!s: «Dr. Querol, hem de comunicar-li una 
bona notícia que li agradara mol!: hem comprat un piano per a la 
sala de música on assaja el cor de la universital». Aixo és tot el 
que van fer per a la M usicologia. 

L'any 1969, Antonio Iglesias, cap de la Comissaria General de la 
Música del Ministeri d'Educació i Ciencia, organitza una «D ece
na Musical en Sevilla» per tractar exclusivament de «La Música 
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en la Un iversidad». Els participants, per ordre alfabet ic, foren: 
Carlos Barrasa, director de la Cora l Vallisoletana en representa
ció de la universitat de Valladolid. Manuel Castillo, director del 
conservatori de Sevi ll a. Rafael Castro per la Universitat de Bil
bao. Agustín León Val verde per la Universitat de La Lagúna. 
Tomás Marco, compositor i musicoleg. Patricio Peña lver per la 
Universitat de Pamplona. José Ignacio Prieto per la de Madrid. 
M. Querol per la de Barcelona. Amador José Santos pe r la de 
San tiago. E. Sánchez Pedro te per la de Sevilla. L. Seco de Luce
na per la de Granada. F. Sopeña, musicoleg i catedrati c del con
servatori de Madrid. F. Torralba en representació de la Universi
tat de Saragossa. Resumint: 

La catedra de Música Manuel de Falla de la Facu ltat de Filosofia 
i L1etres de Madrid es crea e l 6/11I/1952. 

La catedra Felip Pedre ll de Musicologia i Historia de la Música 
de la Un iversitat de Barcelona, eI1 2/Vlll/1954. 

La catedra de Cultura Musical de la Facu ltad de Fi losofía y 
Letras de Santiago, el 5/V/1954 i el 13/IXJ73 es crea la p la~a de 
professor agregat que ocupa el P. López Calo, fins ara. 

La cated ra de Cultura Musical de la Universitat d'üviedo, el 
7/1/1955 i I'especialitat de Musicologia, el 8/X/l984 a la secció 
d' Historia de l' Art. 

La catedra Cristóbal de Morales de la Un iversitat de Sevilla , e l 
15/1/1955. 

Cal dir, veri tablement, que totes les comu nicacions esta n molt bé. 
i en recomano la seva lectura pel molt profit que se'n pot treure 
encara avui dia. Per exemple, P. Peña lver, a La música como dis
ciplina artística, escriu: «Es la música uno de los ámbitos artísti
cos que más imperi osamente reclama un a integración ( ... ) En 
esta línea están algunos recientes proyectos de incorporación de 
los Conservatorios Superiores de Música (el subratlla! és fet pel 
mateix comunicant) a la universidad». 1 el títol de la comunicació 
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de Rafael de Castro és aq ues!: <<Incorporación de los conservato
rios o escuelas superiores de Música a la estructura universita
ria». Algun s co municants reCQmanen freqüents audicions comen
tades (per a tots e ls universi taris) a l lI arg de tot e l curs acadcmic, 
l'assiste nci a deis universitaris a ls co ncerts i la creació de cors uni
versitaris no solamcnt a la universitat, sinó lambé als coJ.legis 
majors. Si tenim e n compte que la Decena Musical de Sevilla es 
celebra e l 1969 té molt de merit , pe rque alguns com uni ca nts fa la 
impressió que te ni en idea de quin a e ra la situació de la Música i 
de la Musico logia en algunes uni versitats europees i al1l cri ca nes. 

D esprés de 1955 s' ha n creat moltes a ltres places o cated res e n les 
universitats següents: 

SALAMANCA. El 3/V1II1968 es crea la ca tedra de Música Francisco 
de Salinas, «cuya misió n será el fomento de la cultura musical en 
las distintas fa cultades» . El 1976 es crea una pl a~a de professor 
agregat per ense nyar Historia de la Música. E l 1981 es crea e l pri
mer departament d 'Hi sloria de la Música actualment adscrit a «el 
área de conocimiento musical». Un reial decre t del 28/VII/l989 
«autoriza la implantación de la especialidad Musicología e n la 
Facultad de Geografía e Historia de la Uni versidad de Sa laman
ca». Sola la direcció de D. García Fraile inicia importants activi 
tats d'ambit nacional ¡internacional , com es pol veure en elllibre 
Atmósfera intelectual y Perspectivas de Investigación, cap ítulo 
VII, La MlÍsica. 

COM PLUTENSE. Aquesta universitat tan impropiament anomena
da Complute nse neix del desm e mbrament de !'a ntiga i única 
Universidad Central de Madrid. Com totes, comen~a ensenyant 
Historia de la Música. El 1989 es crea l'«especialidad Musicolo
gía» i a poc a poc, seguint l'impuls scmpre tan inquie t com efi 
cient de I'amic E. Casares, e l 199 1 es crea l'Instituto Compluten
se de Ciencias Musicales. on a més de les mate ri es musicals 
tradicionals s'hi ensenya també Dansa i Teatre; per als cursos 
1992-1994 ha n programat un ampli i ambiciós projectc sota el 
títol «Master en gesti ón cultural. Música, Teatro y Danza» . 
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AUTONOMA de Madrid. Creada aq uesta unive rsitat el 1968, de pri
mer antuvi estigué en e l carre r A lfonso XII de la capital, pero e l 
1971 es U'asllada a Ca ntoblanco, on co ntinua des d·aleshores. Les 
primeres activitats musica ls a partir del curs 1972-73 es centraren 
en la Pedagogia Musica l, essen t e ls seus professors J. Peri s i sa 
esposa Gisella . Estant tots dos ben formats eom a pedagogs, la 
seva obra fou veram ent positiva. El 1975 es crea l' lnstituto Inte r
facultativo de Música amb la co l'laboració de l' lnst itut Orrf de 
Salzburg i les uni versitats de Frankfurt i Mat·burg. En aquest 
mate ix any Peri s crea l'Organització de Cicl es de Coneens en e l 
Teatre Rea l. A les portes del seu despatx els estudiants fan cua 
com si es tractés d 'una taquilla de cine o teatre. E l 1977, a petició 
del departament d ' Histo ria de l' Art, es crea un encarrec de curs 
pe r e nse nya r Hi stori a de la Música. El 1979 Peri s aconsegue ix 
que per re ial decret es crel per a ell una ca ted ra de Música. Ta l 
creació fou protestada amb raó pe r tots els altres professors de 
Música a les universitats, car Peris no tenia, ni té. ca rrera univer
sitari a. Pe ro les protcstes roren inútils. Oesprés de 10 anys de re r
s'hi cursets de Musicologia per diversos musicolegs, la situació 
s' ha a nat degradant (pe r raons que no és de l eas explicar aq uí) de 
manera tal que avui dia Peris, com a professor emerit ensenya 
Música a la Facultat d'Econo miqucs, mentre que la Dra. Begoña 
Lolo explica Histori a de la Música al depa rtament d'Arl. 

AUTONOMA de Barcelona. Fundada aq uesta unive rsitat el 1968, 
des del primer any hi ensenya Historia de la Música el DI'. F. 
Sonastre. El 6NI/1979 es crea pe r ordre ministe ri al I'lnstitut de 
Musicologia Josep Ri ca n Mates, essent e l prime r institut univer
sitari d 'Espanya dedicat a la rece rca musicologica i a fe r cursos 
de doctoral. El 1986 es crea la catedra de Musicologia Hispanica i 
des de I'a ny 1990 té un conven i amb la U.E. !. de Musicologia 
(a ntic Instituto Espaiiol de Musicología) de l Consell d ' lnvest iga
cions Científiques, que cree molt útil per ambd ues entitats. 

G1RONA. L'ensenya ment d'Hisloria de la Música a la seva uni ver
sitat ha come n,at aq uest curs 1992-1993, mentre a les uni versitats 
de Lleida i Tarragona no hi ha entrat encara la música. 
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GRANADA. El 14/1/1975 es crea la catedra Manuel de Falla amb 
un en[ocame nt mig hi storic i mig folkloric. 811977 la Historia de 
la Música és assignatura ob liga toria per als estudi a nts d' Art. El 
IX/1987 es crea la catedra d 'Histo ria de la Música , que guanya 
per oposició A. Martín More no. L'1 /IXl1990 es crea l'Especiali
dad Musicología. Les ciHedres de Granada i l' Autonoma de Bar
celona són les més efici ents a formar musicolegs, dirigint un pro
mig anual de 12 a 15 tesis doctoral s sobre temes de música. 

MÁLAGA. El 1978 es crea una pla~a de professor adjunt per 
ensenyar-hi Historia de la Música, pla~a que obtingué A. Martín 
Moreno, que hi dona cJasses fins al 1983. Traslladat aq uest a Gra
nada, aCl ualment esta sense professor de Música. 

SANTANDER. Des de l 1974 la musicologa americana Linne Kur
zeknabe és professora de música de l' Escola Universitaria de for
mació del professorat d 'EGB. Al maleix temps ha formal un 
extraordinari CO I' universitari , que fa pertot arreu concerts de 
gran categoria. 

SA N SEBASTIÁN. A la seva unive rsitat existeix una «Musiko logia 
Catedradun a Aldakonea". Lame nto no haver disposat de més 
temps pe r esbrinar les característiques d 'aquesta catedra. 

LA LAG UNA, (Ca naries). Té catedra d ' Historia de la Música des 
del 9/XII/198l. 

Encara que sembli inversemblant , no s'e nsenya Música a les uni
versitats de Valencia i Alacan!. 

VALLADOLID. La vida musical e n aquesta universitat es manifesta 
ja a principis del nostre segle, molt especialment des del 1927, 
any en que el professor García Blanco crea els «coros universita
rios» (en plural pe rque cada col'legi major té e l seu propi COI') i 
els dirigeix fin s al 1950. Aquests cors arriben al punt més alt de 
perfecció sota el mestratge de Ca rlos Barrasa, director de la 
Coral Vallisole tana , mort e l passat mes de genero Amb e ll , e l cor 
universitari de Valladolid arr iba a te nir en el seu repe rtori 250 
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obres de tOlS e ls te mps, estils i nacio nalit ats. Practicament tola la 
vida socio-musica l de la ciutat de Valladoli d esta lIigada al cor 
universitari o (CL M" Antonia Virgili , La Música en Valladolid en 
el siglo XX, (985). Tornant a l te rre ny jurídic unive rsi ta ri , el 
30IV 111 I 977 es crea a la Universitat de Va lladolid una agregad u
ria per cnsenyar- hi Hi stori a de la Música que dura fins al 1984 en 
que I'agregaduria es converteix en cated ra e l 1992 de la qu al és 
titul a r M' Antonia Virgili , que amb e l seu tale nt i e mpe nt a no 
dubIo que la Musico logia tindra una gran import ancia e n aquesta 
unive rsilal, i co ntribuira e fica~m ent a la investigaci6 de la música 
espanyo la. 

l és a mb I'estudi comparatiu de la situaci6 de la Musicologia a 
Espanya cnfro nt de I'europea, ameri ca na i d 'altrcs paYsos que 
finiré aquest lreball. O 'acord amb la lIista de Socis i Centres de 
Musicologia afiliats a la SIM te nim que, 

ALEMANYA té setze in stituts de Musicologia i tres seminaris. Se 
sobreenté n qu e cada institut, departament, se minari , facultat o 
escola de Música esta n situats dins d'altres ta ntes universitats. En 
els casos d' A le ma nya i els Estats Units, pe l fet que e ls ce ntres 
s6 n tan nombrosos, nom és n'indico e l nombre. E n les altres 
nacions di c e l nom de les ciutats on es troben les universitats. 
Pero d' A lema nya cree que vall a pe na info rmar que tots e ls insti
luts de Musicologia tenen dive rsos professors pe r a les di stintes 
mate ries, Historia de la Música, Organografia, Etnomusicologia , 
Transcripci6 o Paleogra Aa Musical, etc., i en tols ells s'a torga el 
títo l de Doctor en Música. 1 qui té aquest títo l té les mateixes 
pre rrogati ves i drets que qualsevo l a ltres Doctor en Lletres o 
Cie ncies i també e ls male ixos carrecs. 1 així, per exempl e, trobem 
que e n e ltri enni 1965-1968 e l musicoleg Karl G ustav Fellerer fou 
el Rector Magnífic de la Universitat de Colonia. Av ui per avui, 
¿crcie u vosa ltres que si un catedratic d 'un a uni versitat espanyola 
proposés per a Rector un musicoleg tindria gaires vots? 

AUSTR IA. Hj ha quatre instituts de Musicologia (Sa lzb urg, Graz, 
Innsbruck i Vi e na) i una secció d'Investigacions Musicals dintre 
de l' Academia Austríaca. 
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BELGICA. Deparlamenl de Musicologia a Li egc i un seminari a 
Lovaina. 

DI NAMA RCA. Dos instituls de Musicologia (A rhus Cope n ha-
guen ). 

FRA N«A. Fins fa pocs anys el centre musicologic més importanl 
era el de partamenl de Música de la Biblio teca Nacional de París, 
on eslaven en la plantilla sis bibliolecaris musico\egs tan acredi
lals com V. Féderov, F. Lesure, Na nic Bridgman, Denise Lunay i 
Simone Walon. A ltres com J. Jacquol i A. Verchaly són me mbres 
del Cenlre Nalio nal de la Recherche Scientifique, equivale nt de l 
noslre Consell Superior d' lnvesti gacions Científiques. E n el mó n 
uni ve rsitari , e l nom més conegul e ra e l de J . Chailley, director de 
l' Institul de Musicologia de la Sorbona. Pero donal que Fra n~a i 
I t,lii a han eslal tradicional ment e ls dos pa'isos amb e ls qual s 
Espanya ha lingul més conlacles i similituds e n I'ordre de la cul
tura, he tillgut un especial interes a coneixcr quina és la situació 
de la Música i la Musi cologia a les universi lals d 'aquesles dues 
nacions. En e l cas de Fra n~a va ig demanar informació, a mb tola 
urge ncia, a l bon amic L. Jambou, e l qual em forní 101 e l que 
podia desitjar a volta de corre u com jo li de manava. E n primer 
lloc e m dona la so rpresa d 'e nviar-me un llibre lilul at La Musiqlle 
a I'Universüé. Bilans el perspeclives (Pa rís, 199'1) que són les acles 
d 'un col·loqui cc lebrat e l 3 de mar~ de 1990 sob re el tema que ens 
ocupa, i dive rsos full e ts on s'explique n les diferents acli vita ts 
musical s i musicologiques e n diversos cicles. TOI e l que s' hi diu és 
mo ll in teressanl, pe ro jo he de resumir-ho d 'aquesta ma ne ra: 

Franc;a té a les seves unive rsi tats ca to rze de partaments de músi
ca, cinc seccions, dos insliluts de Musicologia i un a facultat de 
Música i Musicologia. Te ne n deparlament de Música les unive rsi
lats de Marsella, Besan~on , G ren oble n, Lille 111 , Lyon 11 , Metz, 
Monlpeller lll , París VIII , Pau , Reims, Roue n, Sainl-E lie nne, 
Toulouse II i Tours. Tenen secció de Música les unive rsitats de 
Borde us lIT, Dijon , Renncs ll , Nice i Poitie rs. Tenen in slitul de 
Musicologia les universi la ls de Nancy 11 i Slrasbourg 11. 1 una 
sola facultat de Música i Musicologia a París IV-Sorbone. 

- 32 -



A Fran~a, com succeeix rambé a Espanya, tors els departaments 
de Música figuren enquadrats dins de les facultats de L/e tres, de 
Ciencies Humanes O de L/etres i Arts. Solament e ls dos departa
ments de Musicologia só n totalment independents. 

Per damunt de tots e ls centres musica ls i musicologics de les uni
versitats franceses destaca la Facultat de Música i Musico logia de 
París IV-Sorbona on existeix un institut de Musicologia fundat 
per Paul Marie Masson e l 1951 , al qual succeí J. Chailley el 1955. 
Actualment esta dirigit per la Dra. Danielle Pisto n. E n e l curs 
academic 1992-1993 hi ha aquests quatre cicles d'ensenyament 
musica l: 

Cicle 1. S'hi ensenyen diferents materies musica ls a I'esril d 'un 
conservatori i s'hi dóna un diploma de batxille r en Música. 

Cicle 11 . És una barreja d 'assignatures musicals de conservatori i 
de Musicologia propiament dita. Es donen e ls títols de lIicenciar 
en Música (Licence de Musique) i mestratge en Música (Maitrise 
de M usique, oplion Pédagogie) . 

Cicle 111. Predominantment musicologic. S'atorga el títol de Doc
tor en Historia de la Música i Musicologia. 

Finalment, he tingut la sorpresa de sabe r de I'existencia d'un 
"Centre de Música Barroca de Versalles». 

HONGRIA. Un institut de Musicologia a Budapes!. 

HOLA NDA . Departament de Musicologia a Groningen. 

TXECOSLOVAQUIA. Departament de Música a Broo. 

ANGLATERRA. Dues facultats de Música (Oxford i Cambridge), 
un departament de Música a Birmingham i dues Music School a 
Oxford i Cambridge. En aquesta última hi ensenya Composició 
R. Gerghardt. Ca l a fegir també la Facuity of Music de l Kings 
College de Londres, e ls departaments de Música de The Queens 
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Uni versity de Belfast i de Southampton, la Music School de la 
Un iversitat de Durham, el Royal College of Music de Londres i 
els departaments de Música de Southampton i de Cardiff. 

IRLANDA. Un departament de Música a la U nive rsi tat de Dublín. 

ITALIA. Igual que en el cas de Fran,a. he tingut especial interes a 
docum entar-me més detalladament, per ésser el país amb el qual 
cn temes cultura ls tenim més concomitancies al lI arg de la histo
ria de la nostra cu ltura, especia lmen t la literaria i la musica l. Gra
cies a la generosa am istat de la musicologa Elena Barassi, de la 
Uni versitat de Pavia , puc oferir-vos aquesta visi6 breu, pero com
pleta: 

De 30 universitats italianes, només a 15 d'elles hi ha un professor 
d'Historia de la Música, cnq uadrat dins de la facultat de Filosofía 
i L1 etres. Les tres universitats més importants, musicologicament 
parlant , s6n Pavia-Cremona. que té una escola de Paleogra fía i 
Fi lo logia Musicals amb 11 professors en plantilla, tres contrac
tats, un assis tent idos investigadors. S'hi ense nyen 18 materies o 
assignatures diferents. A més d'ésser molt important, és la que té 
més transcendencia professional perque d6na diplo ma de Paleo
grafí a i Filologia Musical (curs de dos anys) , lIicenciat ura en 
Musicologia (curs de quatre anys) i doctorat en Filologia Musical 
(curs de tres anys). 

Macerala Fermo posseeix una escola especialitzada en Musicolo
gia i Pedagogia Musical amb 21 professors, deis quals només un 
és en plantilla i e1s a ltres 20 tenen co ntracte. S'hi ensenyen 21 
assignat ures di ferents. 

B%nya. A la facultat de Filosofia i L1etres hi ha 11 pro[essors de 
Música i Musicologia i un curs especial per donar el títol de Doc
tor en Musicologia. Té també un departament d' Art, Música i 
Espectacle. 

Mi/a. A la seva uni versitat hi ha un Instituto di discipline musico
logiche e dello spellacolo amb dos professors i un investigador. A 
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la Universitat Ca toli ca de la mateixa ciutat hi ha un professor 
d 'Historia de la Música a la Facultat de F ilosofla i Lletres, i un 
altre a la Facultat de Magisteri. 

Roma. La Sapienza. La Facultat de Filosofi a i Lletres té tres pro
fessors de Musicologia i un in vestigador, un departa ment de 
Música i Espectacle i facultat de l Magisteri amb e l seu correspo
nent professor d 'Histo ria de la Música. També és de justícia fer 
un especial esment de I' [nstitul de Música Sacra de Roma on 
s'ha n format tants musicolegs de tot el mó n, sobretot en els anys 
1947-1979, en que e l gran musico leg calala Higini Angles en fou 
e l president. 

Les uni versi tats de Florencia , Parm a, Perugia, Siena, Torí 
Napols te nen un institut de Musicologia o centre de Música 
Especlacle amb dos pro fessors i un investigador cada una. 

NORUEGA. Dos departa menls de Música (Oslo, Trondhe im 
Dragvoli). 

PORTUGAL. De partament de Cie ncies Musica ls a la nova Unive rsi
tal de Lisboa . Cal també anomenar la Fu ndació Calousle Gul
benkian , que dó na supor! economicamem a les investigacions 
musicals rea litzades pe r musicolegs professional s, i en publica 
després les obres i estudi s. 

SuEel,'. Departament de Musicologia (Lund), lnstitut de Musico
logia (Estocolm i Upsa la). 

SU·iSSA. Dos instituts de Musicologia (Friburg i Basi lea) idos 
seminaris d 'investigacions musica l s (Bern a i Z uric). 

I UGOSLAVIA. Institut de Musicologia de I'Academia de Ciencies i 
Arts de Belgrad i un departament a la Unive rsitat de Ljubljana. 

HONG-KONG. Departament de Música del Chung Chi Co liege of 
the Chinese Universi ty. 
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.TAPÓ. Només hi figura una Society for Research in Asialic Music, 
a la Tokyo University of Fine Arts. 

IR AN . Deparlamenl de Musicologia a la Universitat de Teheran. 

ISRAEL. Centre Jue u d ' Investigacions Musicals a la Universitat 
Hebrea de Jerusalem i departament de Musicologia a la Univer
sitat de Bar-IIan. 

SUD-ÁFRICA. Departament de Musicologia a la Universilat de 
Natal i un altre a la U nive rsilat de Sud-África a Pretoria. 

NOVA ZELANDA. Tres deparlamenls de Musicologia (Auckland, 
Wellinglon i Dunedin). 

XINA. Dos insliluls de Rece rques Musicologiques a Pequín. 

AUSTRALIA. Sel deparlame nls de Música a les universilats de Syd
ney, C1aylon , Adelaide, Melbourne, Santa Lucía, Ke nsington i 
Canberra. 

CANADÁ. Qualre facullats de Música (Montreal, Toronto, Water
loo i Ontario). Quatre departaments de Música. (Calgary, OUa
va, Vancouver, Hamillon) i la School 01' Music de la Universitat 
de Maniloba. 

D'entre les universitals d 'Iberoamérica cal fer esmenl de 
l' Argentina, on la U niversilal Catolica de Santa María de los 
Buenos Aires té una Facultat d 'Arts i Ciencies Musicals i !'Insti 
tuto de 1 nvesligación M usicológica Carlos Vega. El musicoleg de 
l'Uruguai La uro Ayestarán crea el 1960 la primera catedra de 
Musicologia de tota l'Argentina. La musicologa Ana M" Locatelli 
de Bergamo, al núm. dos de la revista Universitas, (1967) publica 
un article amb aquesl tílol: «La Musicología como Disciplina 
Universitaria». 

XILE. La Universilat de Xile lé una Facultat de Ciencies i Arts 
Musicals i dins d'ella un lnstitut d ' Investi gacions Musicals fundal 
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el '1946. S'hi ensenya Folklore, Pedagogia Musical, Historia de la 
Música i Musicologia, i ha tingut en els seus darrers 40 a nys un 
estol de bons musicolegs, e l més sol id i [ccund deis quals és 
Samuel Claro Valdés. Entre ses nombroses obres té e l Catálogo 
Musical de la Caledml de Santiago de Chile, gracies al qual sabelll 
qu e a la segona Ill eitat del segle XV III rou mes tre de capella de 
I'esme ntada catedral el catala Josep de Campde rrós, del qual es 
conserven 91 obres, 22 en castella i 69 en Il atí, entre e lles 14 mis
ses. Algunes de les obres per veus i instruments són d ' unes 
dim ensions conside rabl es. 

La Universitat de Xile dóna els títols de lIiccncia t en Musico
logia. 

MEX IC. La Uni versitat acional Autonoma de Mexic té una 
Facultat de Música, pero segons la meya esposa , Alícia Muñiz, 
que hi ensenya alguns anys Harmoni a, aquesta facultat imparte ix 
les mateixes materies que e l conservato ri i no hi ha Musicologia 
propiament dita. 

VENE¡;UELA. Q uan I'any 1957, in vitat pcl Ministeri d'Educació i 
Cie ncia d'aquest país, vaig fer conferencies a les seves principals 
universitats, ca p d 'e lles no feia Historia de la Música. Suposo que 
ara ja n'hi deu havcr alguna que en fa. Pero cree que intercssa a 
tots saber que des de fa mi g segle ex isteix a Caracas un Institut 
d 'Etnomusicologia i Fo lklore molt act iu i d'alta qualitat científica 
que en els últims 40 anys, sota la direceió del folklorista Felip 
R amón Ri vera i la compositora i e tno musicologa Isabel Aretz, 
argentina deixebla de Ca rl os Vega, ha publica! mol tes obres de 
se ri oses in vestigacions sobre el ea nt popular i dances de 
Vene~uela i ha creat dues revistes especia litzades en el ca mp de 
I'etnografia musica l. 

ESTATS UNITS. He espera! al fin al per pariar de la M usicologia a 
les unive rsitats no rd-ameri ca nes, precisalllen! perque avui dia 
s6n la primera potencia mundial en Musicologia. Durant el regim 
de Hitl er, una munió de musicolegs alemanys com Wili Apel , Leo 
Schrade, etc. i altres de páisos sateJ-lits del regim hitl eria com el 
iugoslau Draga n Plamenac emigraren a ls EUA, on ben avial tro-
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baren coHocació a diferents unive rsitats. La major pan d'ells for
maren escola a les universitats on ensenyaren. Altres musico legs 
europeus, encara, marxaren també als Estats U nits, pe l simple fet 
que amb el sou de catedra tic de Musicologia a la se va terra no 
podien sostenir la seva família, com és el cas de Nino Pirrota, 
catedratic de Musicologia de la Universitat de Roma , que des de 
1956 a 1988 ha estat professor i ca p del departament de Musico
logia de la Universitat de Harvard. Parla r de la Musicologia ame
ricana requeriria un treball a part de gra n enve rgadura. Per aixo, 
jo aquí, basa nt-me només en el directo ri deis afiliats a la SIM 
I'any 1991 he comptat que als Estats Units hi ha 36 departaments 
de Musicologia en alU·es tantes universitats, no u School Music en 
altres universita ts, un lnstitut de Música Sacra a la Universit at de 
Yale i un conservatori a la Universitat del Pacífic (Stoclon). Sens 
dubte, el nombre de centres musicologics a les universitats ameri
canes seria enca ra més e levat si hagués tingut pacie ncia de lIegir 
el Direclory of Members and Subscribers of American Music% 
gica/ Socie/y. Ellli bre de Manfred Bukofzer The Place of Musico
logy in American ¡nsti/u/ions of Higher Learning (New York, 
1957) ens exp lica com la Música i la Musicologia van anar pene
trant en les diferents afeeS de l'ensenyamellt: Primeramenl, el 
recone ixement de la música com a materia d'estudi en e ls 
coJ.legis de Batxillerat. En segon 1I0c, la creació d'escoles de 
Música. La Music School és simplement I'existencia d'un conser
va tori dintre de la Universital. Finalment, el Music Department 
es fonamenta en e l fe t de conside rar la música com a art Iliberal, i 
en conseqüencia se la posa al mateix nive ll que e ls al tres departa
ments d'humanitats. Vegeu la imponitncia d'aquest concepte. A 
Espanya I'ensenyament de la Historia de la Música i de la Musi
cologia esta sempre enquadrat din s de la Facultat de Filosofia i 
Lletres, o bé a la secció (depanament) d 'Historia o a la secció 
d 'Arl. A les unive rsitats americanes, la Historia de la Música i la 
Musicologia constitue ixen per ell es mate ixes un departament 
propi, independent i amb un munt de professors. Bukofze r 
adverteix que la Music School i el Music Department no s' han de 
conside ra r com dues entita ts oposades, ans pe r contra dues enti
tats que es complementen I'una a I'altra . Els grad uats de la Music 
School obtenen el títol de Batxiller en Música i es certifica lIiu-
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rant-los un diploma. Als departaments es pot obtenir e l títol de 
Doctor. 

En resum, i pe r acabar, avui di a la Musicologia és una disciplina 
coneguda, en major o menor grau, arreu del món i gaudeix de 
més alta o més baixa eonsideraeió d 'aeord amb el grau de cultura 
universit ari a de cada país. Malgrat tot e l que s' ha avan,at, la 
Musicologia a les universitats espan yoles solament esta ra al 
nivell que li pertoca quan e ls 1utUfS catedrilt ics, dega ns i rectors 
de les universitats hauran tingut contacte amb la música en 
I'ensenyament primari i secundario Aleshores hi haura a les 11 0S

tres uni versitats faeultats de Música i instituts de Musieologia. 

Notes 

1 J. López Calo. La Música en la UI/in:rsid(l{/. lIisror¡a y Legi.\·!flÓÓ1I. Sant iago de ComposlcHa, 
1983, pago 14. 

2 El Muo. DO)'lIglle (1755-/842) lalO de flflión elllfe la Irrulición IIniversitllrja safamallliuu y el 
COl/serva/orio de Madrid. Revista Musical, vol. X I V. 1991. 
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CURRICULUM VITAE 

DE 

MIQUEL QUEROL 



Curricululll vitae del Pro". Dr. Miquel Querol 

Nascut a Ulldecona (Montsia) el 22 d 'abril de 1912. 
E ntra a l'Escolania de Montserrat I'oclubre de 1926. 
L1icenciat en Filosofía a la Universilat de Barcelona el 1945. 
Doctor en Filosofía i L1etres per la U niversitat de Madrid, e l 
1948. 

Carrees i norncnaments 

1946 Col·l aborador científic i secretari de l'lnstituto Españ.ol de 
Musicología del CSIC. 

1952 Vocal del Consejo Nacional de la Música. 
Vice-director de l'lnstituto Español de Musicología. 

1953 Col·l aborador científic, per oposició, a l CSIC. 
1957-1970 Professor d' Hisloria de la Música a la U ni versitat de 

Barcelona. 
1958- 1961 Membre del Praesidium de la Societat Intern aciona l 

de Musicologia. 
1958 Membre de la Comissió Mixta Internacional per a la redac

ció del Diccionari Políglota de Terminologia Musical, edi
tat el 1978 per la Societat Inte rn acional de M usicologia. 

1959 Investigador del CSIC. 
1960-1967 President del Comite Espanyol del RISM (Répértoire 

Internal ional des Sources Musica les). 
1970-1982 Director de l'Instituto Español de Musicología. 
1971 Professor d ' lnvestigació del CSIC. 
1971-1979 Professor de Paleografia Musica l als cursos «Manuel 

de Falla» del Festival Inte rn acional de Música de Granada. 
1969 Assessor de la Comissa ria Nacional de la Música (Ministeri 

d'Educació i Ciencia). 
1972 Conseller Adjunt del Patronat Menéndez Pelayo del CS IC. 
1974-1977 Cofundador i presidenl de la Societat Calalana de 

Musicologia. 
1977-1982 Membre del Direclorium de la Societal Internacional 

de Musicologia. 

Honors i distincions 
1952 Membre d' Honor de la Sociedad Folklórica de México. 
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1957 T nvitació del Govern de Vene~uela per a estudiar la música 
colonial de l'Escola de Caracas. 

1958 Concessió del Harriet Cohen Tnternational Award (Uni
versity Medal for Musicology, Londres). 

1959 Academic Corresponent de la R. A. de San Fernando de 
Madrid. 

1961 Invitació de l' American Society of Musicology per a pro
nunciar la conferencia inaugural del curs 1961-1962 a la 
Public Library de Nova York. Hoste d'Honor de la Har
vard University. 

1964 Invitat d'Honor del Ministeri d'Educació de BeIgica, per al 
Festival de Música de Liege, dedicat a la música espanyola. 

1965 President de la secció de Música del II Congrés de Litúrgia 
de Montserrat. 

1969 Obtenció del Prix Reynaldo Hann, atorgat per l' Académie 
Nationale du Disque Lyrique de París (disc «Polifonía 
vocal española del siglo XVI», enregistrat per la DGG, 
amb obres transcrites per Miquel Querol i interpretades 
pel Quartet Polifonic de Barcelona, sota la seva direcció). 

1972 Medalla Dert-Ilerca al merit Pro Arte, del Patronat de 
Música de Tortosa. 

1976 Medalla del CSIe. 
Academic Corresponent de la R. A. de Belles Arts de 
Sevilla. 

1978 Promotor i Vocal de la Sociedad Española de Musicotera-
pla. 

1981 Placa de Plata de l' Ajuntament d'Ulldecona. 
1982 Director Honorari de \'Instituto Español de Musicología. 
1985 Premi Nacional de Música, Ministeri de Cultura . 
1989 Director Honorari de l'Orfeó Atlantida de Barcelona. 
1991 Academic d'Honor de la R. A. Catalana de Belles Arts de 

Sant lordi, Bar-celona. 

Participació en Congressos 

1948 Asamblea Internacional Cervantina (Valladolid). 
1950 Congrés Internacional de Música Sacra (Roma). 
1951 Congrés Internacional de Folklore i Dansa (Mallorca). 
1952 Congres Tnternationale de Bibliotheques Musicales (París). 
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1953 Colloque Inte rnational e sur Musique et Poésie au XVI sie
ele (París). 

1954 Membre del Jurat Internacional de Danses Hispano-a meri
ca nes (Cáceres). Membre del Jurat Internacional de Dan
ses Folkloriques (San Sebasti án) . 

1955 Coll oque Internationale sur «Les Fétes de la Renaissance» 
(París-Royamount). 

1957 Coll oque Internationale sur le Baroc Musical (Wegimont-
Li ege). 

1958 VII Congrés Inte rnacional de Musicologia (Colonia). 
1961 VIII Congrés Inte rnacional de Musicologia (Nova York). 
1964 Re unió Inte rnacional de Biblioteques Musicals del RISM 

(Aarhus) Dinamarca. IX Congrés Inte rnacional de Musi
co logia (Sal zburg) . 

1965 Membre del Jurat del Ce rtamen Internacional de Danses 
Folkloriques ce lebral a Istanbul (Turquia). 

1966 Membre del Jurat del I Concurs de Composició de Música 
Coral (Mallorca). 

1967 X Congrés Inte rnacional de Música a Ljubljana (Iugoslil
vial · 

1968 CoJ.loqui Inte rnacio nal sob re " Problemas de transcripción 
y ejecución en la música polifónica de l siglo XVI » (Lova i
na). 

1969 Reunió de Biblioteques Musicals i del RISM (Amster-
dam). 

1977 Oxford Internation al Sympos ium 011 Mode rn Musicology. 
1978 Congrés Mundial de Música Jueva (Jerusalem). 
1981 Congrés Inte rnacional sobre Calderón de la Barca 

(Madrid). 
Col·loqui sobre la investigació i difusió de la Música Popu
lar (Madrid). 

1988 Congrés internaciona l «Higini Angles and the Hispan ic 
Musicology», Barcelona. 

1989 I Seminari Internacional " El Barroc Musical Hispanic», 
Vila-seca. 

1991 XIV Congrés Internaciona l de Musicologia, Madrid. 
111 Seminari Internacion al «El Barroc Musical Hispil nic», 
Vila-seca. 
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Congrés Internacio na l "Felip Ped rell and the Musical 
Nationaljsm»> Barcelona. 

PUBLTCACrONS MUSICOLOGIQUES DEL 
PROF. DR. MIQUEL QUEROL 1 GAVALDA 

L1ibres 

Dins la serie «Monumentos de la Música Española» de l' lnstituto 
Español de Musicología: 

Cancionero Musical de la Casa de Medinaceli (s. XV I) , 

2 vols. (1949-1950). 
Canciones y Villanescas Espirituales de Francisco Guerrero, 
e n coJ.laboració amb V. García, 2 vols. (1955 i 1957). 
Romances y Letras a tres voces (s. XV II ) (1956). 
Música Barroca Espaiiola, vol. l. Cancioneros Españoles del 
siglo XVIJ (1970). 
Cancionero Musical de la Colombina (s. xv) ( 1971). 
Música Barroca Española, vol. V Cantatas y Canciones para 
voz sola e instrumentos (1975). 
Can~oner calOla deis segles XIII-XVIII (1979) . 
l. Madrigales españoles inéditos del siglo XVI. 11. Cancionero 
de la Casanalense (1981). 
Música Barroca Española. Vol. VI: Tea/ro Musical de Calde
rón (1981). 

Dins la serie «Música Hispana» de l'Instituto Espa ñol de Musico
logía: 

Villancicos y Romances a 3 y 4 voces de los siglos xv, XVI, y 
XVII (1964). 
Antonio Rodríguez de Hita. Canciones para 2 Oboes y Fagot 
(1973). 

A d 'altres editorials: 
La música en las obras de Cervantes. Monografia (Barcelona, 
1948). 
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La Música en las obras de Cervantes. Transcripcions musicals 
relacionades amb e ls textos cervantins. (Madrid , 1971). 
Estéviío de Brito. Opera Omnia, vol. [ (Lisboa, 1972). A la 
serie «Portugaliae Musica», vol. XXI de la Fundació G ulbe n
kian. 
Transcripción e interpretación de la Polifonía Española de los 
siglos xv y XVt , (Madrid, 1975). 
Manuel Machado, Romances e CQlu;oes, (s. XV I-XVII) , Lisboa, 
1975) 
Cancionero Musical de Góngora, 40 canciones puestas en 
música en su tiempo, recogidas, identificadas y transcritas de 
distinlos manuscrilos nacionaLes y extranjeros. 
Estéviío de Brito, Opera Omnia, vol. II (Lisboa, 1977). 
]6 tonos humanos (siglo XVII). Per a veu solista i acompa
nyamenl de tecla (Madrid, 1977). 
La Música en el Teatro de CalderÓn. Monografía. (Barcelona , 
1981). 

Articles 

A l'Anuario Musical, de I'lnstituto Español de Musicología: 
l. «La Música de los romances y canciones mencionados por 

Cervantes en sus obras». TI. (1974). 
2. «Morales visto por los teóricos españoles». VIJl, (1953). 
3. «El Romance polifónico en el siglo XVII». X (1955). 
4. «E l villano de la época de Cervantes y su supervivencia en el 

folklore contemporáneo». XI (1956). 
5. «Los corresponsales de Miguel Gómez Camargo». XVI 

(1959). 
6. «La Estética musical de Juan Maragalh>. XVI (1960). 
7. "La Música vocal de Juan Cabanilles». XVII (1962). 
8. «El Cancionero musical de Olot». XVIII (1963). 
9. «Notas sobre la música en la Iglesia latina de los siglos III

VI». XIX (1964). 
10. «La canción popular en los organistas españoles del siglo 

XVI. Tradición coral de la Folie d 'Espagne». XXI (1966). 
11. «La producción musical de Juan de l Encina» (1469-1529). 

XXIV (1969). 
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12. «La chacona española del tiempo de Cervantes». XXV 
(1970). 

13. «Dos nuevos ca ncioneros españoles de la primera mitad del 
siglo XVlI ». XXV I (1971). 

14. «Felipe Pedre ll compositor. E l Comte Arna u». XXVII 
(1972). 

15. «La producción musica l de los hermanos Sebastián y Diego 
Durón». XXV III -XXIX (1973-74). 

16. «Catálogo del A rchivo Musical de la Colegiata de Je rez de la 
Frontera». XXX (1975) . 

17. «E l Humanismo Musical de la Escue la Sevillana del Renaci
miento». XXXI-XXXII (1976-1977) . 

Articl es a revistes, misceJ.lanies i enciclopedies: 
1. «Cerva ntes y la Música», AClas de la Asamblea Cervantina de 

la Lengua Española (Madrid , 1948). 
2. «La Música re ligiosa española del siglo XVU», Afli del Con

greso In lernazionale di Musica Sacra, (Roma, 1950). 
3. «La Histori a de la Música Española a través de las publica

ciones del Consejo Superi or de Investigaciones Científicas», 
Buenos Aires Musical (agosto, 1954). 

4. <<l mportance nationale et historique du Romance», Poésie el 
Musique au XVI sieele (París: Centre National de la Recher
che Scientifique, 1955). 

5. «Les Fetes du Ca rnava l a Barcelona a u XV II siecl e» (París, 
1956). 

6. «Nuevos datos para la biogra fía de Manue l Gómez Camar
go». Miscelánea en Homenaje a Monseiior Higinio Anglés 
(Barcelona, 1958-1961 ). 

7. «La polyphoni e reli gie use espagnole au XV II siecl e» Baroque 
Musical (U niversité de Liege, 1964). 

8. «Lista de los Catálogos de Música publicados en España», 
Fonles Musicae (París, 1966). 

9. «Va lor pastoral de la Polifonía», I1 Congrés Lilúrgic de 
Monlserral, vo l. IV (1967) . 

10. «La producción musica l de Mateo Romero (1575-1647)>> 
Renaissance-Mu Z;ek. Dontan Naralicium René B. Lenaerts 
(Lovaina, 1969). 
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11. «L' Espagne au temps de Thé rese d 'Avil a: Morales, G uerre
ro, Victoria», Encyclopédie des musiques sacrées, vol. TI 
(París, 1969) . 

12. «La Polifonía Profana Española del Renacim iento», Revista 
Musical Chilena, XXV (1971) . 

13. Obras vocales de Juan Bautista Cabanilles (Valencia, 1971) . 
Tra nscripció i estud i de Jose p Cl iment; prbleg de Mique l 
Q ue rol. 

14. «La música ita liana conservada manuscrita en los Archivos 
de Zaragoza», Memorie e Contributi olla Musica off"erti a F. 
Chisi nel seuantesimo compleanno (Bo lonya, 1971) . 

15. «El hum anismo musical de la Escuela Sevi llana en el siglo 
XV I» , Bellas A rtes (1972) . 

16. «Los orígenes de l Barroco musical español », Memoria
Anuario del Conservatorio Superior de Música de Valencia 
(Curso 1972-73) . 

17. «Die Musikwissenschaft in Spa nien», Osterreichische Musik
zeitschrifl (Vie na, 1975) . 

18. «Spagna», Enciclopedia della Musica, Ricordi, vol. IV (1964) . 
19. «Pedro A ranaz y la música religiosa de su tiempo», Polifonía 

de la Santa Iglesia Catedral de Cuenca, vo l. X (1974) . 
20. «Los Villancicos y Madrigales de Juan Vázquez», Cuadernos 

de la Institución Cu[¡ural «Pedro de Valencia» (Badajoz, 
1975) . 

21. Crisophori de Morales, Pro defunctis Missa a 4, Transcripció 
d ' Alicia Muñiz; prbleg de Mique l Quero l, Música Hispana 
(1975). 

22. «Comentarios a las V Jo rnadas Musica les Cerva ntin as» 
(Alcalá de H enares, 1976). 

23. «Las B ib li otecas Musica les de los Conservatorios de Espa
ña», Fontes Artis Musicae (1 975). 

24. Los Villancicos y Canciones de Juan Vá zquez. Fu ll e tó que 
acompanya e l disc d 'aquest Hto l edita t pel Min isterio de 
Educación y Ciencia. 

25 . El Cancionero Musical de la Colombina. Id. , id. 
26. Música española para violín, 6 sonatinas de 1. Herrando Id. , 

id. 
27. El cultivo de la Cantata en España. Id. , id. 
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28. "Consideraciones sob re la música vocal de l P. A nton io 
Solen>, XXVIII Festival ln/ernacional de Misió" y Danza de 
Granada ( 1979) . 

29. «Die Musikwissenschaft in Spa ni en», Acra MI/sicológica, II 
(1980) . 

30. «Las E nsa ladas de Mateo Flecha e l Viejo. Estudio histórico 
técnico de este gé nero musica l» (Ba rcelona, 1980). 

31. «El P. An to ni Sole r (1729-1783). La seva vida i p rod ucció 
musical» (O lot, 1979). 

32. «EIs Madriga ls de Joa n Brudie u» Miscdlánia Aramó" i 
Serra, 11. 1980. 

33. «Ca lderón y la música», ARBOR, CIX (1981). 
34. «U n an tic villancico de ada l a favor de les nacio nalit ats», 

Ulldecona, 59 (1978). 
35 . Pregó de Fes/a Major (U lldecona, 1977). Conté una autobio

grafia de la infa ncia i la jove ntll t de M. Q. 
M iquel Q ue ro l ha pu bli cat, ta nm ateix, .100 arti eles a l'Enei
clopéd ia Die Musik in Geschiclue und Gegenwarl de Kassel; 
75 arti cles a l' Enciclopedia Salval de Música; 50 a rtieles a 
Riemann-Lexicol1 de Ma inz, essent també coa uto r del Dic
cionari de la Música Labor (1954) de Joaq uim Pena i Higini 
A ngles. També va escriure art icles de divulgació musicologi
ca i estetiea al Diario de Barcelona, dura nt e ls anys 1947-
1950, eom ta mbé a El Nacional, de Caracas, e ls anys 1957 i 
1958. 

Obres de Filosofia, Estetica i Literatura 

La ESCllela Es/ética CalOlana (Mad rid , 1953). «La esté tica de 
Maragall», Revisra de Ideas Esréricas núm. 42 (1953). 
«La creación art ística y lo humano en el arte» , Revista de 
Ideas Esréricas, núm. 69 (1960). 
Traducció de les Obras Cornple/as de Virgilio, publieades a 
I'ed itorial Iberi a, eol·l ecció «Gra ndes Maestros»; nombroses 
reed icions des de la p rimera de 1943. 

Composicions musicals originals 

Música Coral Profana. E ntre d'altres: 
1. Veinte madrigales a 4 voces mixtas. 
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2. Canl Espirilual (1947-51). (Poema coral). 
3. La vaca cega (1948-51) . (Poema coral) . 
4. Cemenliri d 'apeslals (1948-51) . (Poema coral). 
5. Passacaglia vocal (1953). (Poema coral). 
6. Suile Coral. 20 peces sobre textos de M. Saperas (1959-62). 
7. 12 piezas, a quau'c veus masculines. Entre d'allres, I'oratori 

L'hivern a Monlserral (1936). 
8. 40 can~ons populars harmonitzades. 

Música religiosa 
1. Larnenlalrio " in Coena Domini (1936). 
2. O vos omnes (1939). 
3. Misa de Nlra. Seiiora de la Piedad, a quall'e veus, orgue i in s-

truments ( 1939). 
4. Misa de Réqlliern (1939). 
5. Sero le amavi, a quatre veus i orgue. (1954). 
6. Miserere ( 1961). 
7. Paree mihi Domini (1964) . 
8. 9 Salve Regina, a dues, tres i quau'e veus i orgue. 
9. Diverses col·leccions de cants re ligiosos (e uca ríslics, mari ans, 

ele.). 

Mlísic~l per a cant ¡piano 
50 Liede,., entre els quals hi ha les Siele Canciones (1939-45) 
sobre textos de José María Pemán. 
Can¡;ons deis nOSlres poeles ( 1947-1953), sobre poesies de 
López Picó, J. Carner, M. Forteza, Costa i L1obera. J. L1eo
nart, M. Ferrá, J. Segarra , Romeu Figueres, C. Pi Sunyer i 
Miquel Quero!' 

Música per a piano 

1. Sonata romiintica calalana (1944). 
2. Suile Esrival (1945). 
3. NociUTI1s (diversos). 
4. Minuels (diversos). 
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Música de cambra 

Per a soprano i quarte! de corda: 
1. Serenata (1937). 
2. Canró de la /luna (1950). 
3. 10 Canrans papulars catalcmes i valencianes (1974-75) . 

Per a q uartet de corda: 
4. Carnia/ de I'hara baixa (1934). 
5. Preludi (1938). 
6. Glassa a una an/ífana del canl ambrasiá. 
7. Quar/el en da menar (1945). 
8. Quar/e/ en fa menar (1945). 
9. Coplas sobre " La TaNlna» (1951). 

1 O. Variaciones sabre el "Ave Maris Slella» (1954) . 
11. Variaciones sobre el himno gregoriana " Has/is Herades 

Impie» (1955). 
Per a d'a llres agrupacions inslrumentals. 

12. Sana/a para viola y piano (1952). 

Obres per a orquestra 

l. Serenata en Rondó (1940) . 
2. La Danza del Firmamento (1943). 
3. Passacaglia del dolor humana (1956). 
4. Canró de Tirant lo Slanch, per a tenor i orquestra (1948). 
5. In exitulsrael de Aegipla, sa lm per a cor i orquestra (1952). 
6. Par unas puertos arriba, per a baríton i gran orquestra 

(1958). 
7. Regem. cui omnia vivunl, Missa de Requiem a tres veus mas

culines, orques!ra de corda i orgue (1955). 
8. Simfania cíclica (1958). 
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DARRERES PUBLl CACIONS 

L1ibrcs 

Música Barroca Española, vol. 11, Polifonía Policoral LittÍr
gica, Barcelona . 1982. 
Id .. vol. 111 , Vil/al/cicos polifól/icos del siglo XliII, Barcelona. 
1982. 
Id., vol. I V. Cantatas a solo y dúos del siglo XliII, Barcelona, 
1988. 
Cancionero musical de Lope de Vega, 3 vols., Barcelona, 
1986-1991. 
Cancionero Musical de Turín, Ba rcelona, 1988. 
La Música Espa/lola entorno a 1492, vol. 1, Antología Polifó
nica Práctica de la época de los Reyes Católicos, Granada, 
1992. Vol. 11 , Obras inéditas y dispersas de la misma época 
(En pre msa). 

A rticlcs 

«Mozar! a través de sus cartas», AM, XLIII ( 1988). 
«E l humanismo musical español». Nasarre, IV ( 1988). 
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