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Mestres de I'Escolania de Montse- 
rrat. Vol. XI: NARC~S CASANO- 
VES, OBRES COMPLEES. I. De- 
partament de Cultura de la Generali- 
tat de Catalunya, Monestir de Mont- 
serrat, MCMLXXXIV. Edició i in- 
troducció de Daniel Codina. Realit- 
zació del baix continu, Ireneu Sega- 
rra. XXII + 232 p. 

El monestir de Montserrat, que tanta 
importincia assolí en matbia musical, 
adés en la creació i interpretació, adés en 
la formació d'excel4ents músics que, es- 
pecialment durant el Barroc i el Classi- 
cisme, ocuparen els llocs més destacats 
arreu de Catalunya i els altres pa~sos his- 
pinics, continua la seva preuada skrie de 
Mestres de l'Escolania, iniciant ara I'obra 
vocal del pare Narcís Casanoves 
(1747-1799), que representa, juntament 
amb el pare Anselm Viola, I'assumpció 
del classicisme musical a casa nostra. 

Daniel Codina ens presenta a la Intro- 
ducció una reeixida aproximació histbri- 
ca i estktica al context de la música de 
Narcís Casanoves, que comprkn la bio- 
grafia -amb abundosa documentació i 

precisions crítiques-, la seva dedicació 
a I'orgue -amb un interessant apkndix 
histbric sobre els orgues de Montserrat- 
i la catalogació de I'obra servada de Ca- 
sanoves, amb expressió dels detalls co- 
dicolbgics dels manuscrits que són edi- 
tats en el volum, així com els criteris de 
I'edició. 

La part musical ens dóna a conkixer 
I'invitatori i responsoris de Nadal (6), res- 
ponsoris de la Nativitat de la Mare de Déu 
(3) i motets eucarístics (9), que palesen 
la bonesa de I'art del pare Casanoves. 
Mentre els motets eucarístics són escrits 
amb certa senzillesa i contenció dels quals 
destaca sobretot la part vocal, I'invitato- 
ri i els responsoris han estat concebuts a 
I'estil concertant, amb una preskncia ins- 
trumental molt colpidora, fruit de I'bpo- 
ca en qui: la fusió tímbrica i el balanceig 
entre els passatges solistics i els efectes 
de blocs uniformes, palesava un evident 
préstec de la música civil vers la religiosa. 

La realització del continu és funcional, 
pero sempre correcta i ben dosificada. Cal 
felicitar el pare Daniel Codina i encorat- 
jar el Monestir per quk segueixin en el 
bon camí reprks. 
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