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Les ordinacions de la capella de musica 
de la Catedral de Girona. Any 1735 

JORDI RIFE I SANTALO 

Les Ordinacions de 1735 de la Capella de Música de la Catedral de 
Girona són un conjunt de normes, que serviren per a regular el regim 
intern de la Capella en aquella kpoca. 

El present treball1 versa sobre el tema de la meva tesi doctoral, que 
actualment elaboro, sobre Emmanuel Gbnima, que fou Mestre de Ca- 
pella a la Seu de Girona des de 1735 fins a .17742. Evidentment, l'inici 
del seu mestratge coincideix amb l'aprovació i posada en marxa de les 
Ordinacions motiu d'aquest estudi. 

L'article consisteix en l'analisi de les Ordinacions de 1735 i en la 
seva comparació amb disposicions anteriors que se citen al marge dels 
diferents punts. Aquestes disposicions són les Ordinacions de 1725, les 
Ordinacions de 1730, les Resolucions Capitulars, les Ordinacions de 
Cor, els Edictes i els Informes de les Capelles de Barcelona. S'inclou al 
final, com aptndix documental, la transcripció de les Ordinacions de 
1725, 1730 i 17353. 

Les Ordinacions de la Capella de Musica de la Catedral de Girona el 
1735 ens poden donar llum de com estaven constituldes les Capelles de 
Música a Catalunya, al s. XVIII, i aixb ens pot portar a treure conclu- 
sions sociolbgiques importants per entendre algun perqut: de la transi- 
ció de la música barroca a la classica. 

Agraeixo I'amable col.1 aboracib de Mn. Gabriel Roura, Canonge Arxiver de la 
Catedral de Girona; de Margarita Cuartas, Directora de 1'Arxiu Histbric Provincial de 
Girona; i la pacient correccib de Ma. Luz Romero. 

2 ~ ~ ~ ~ ~ ,  Francesc, ((La Capilla de Musica de la Catedral de Gerona, siglo XVIIIn, 
Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XIX (1968-1969), 187. 

3 ~ e u r e  aptndii documental I, I1 o 111, respectivament. 
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Contingut de les Ordinacions 

Les Ordinacions de 1735 estan constitu'ides per 48 articles, els quals 
expliciten les obligacions dels músics i del Mestre de Capella, i regulen 
la tematica dels salaris i de les qüestions extramusicals. 

Els primers articles expliciten clarament les obligacions dels músics: 
-Interpretar de la millor manera possible per al prestigi de 1'Església. 
-Coexistir pacíficament perque no hi hagi dissensions. 
-No donar escandols o ((notes indecoroses)). 
-Assistir i ser puntuals a tots els actes i assaigs. 
-No poder-se'n anar de Girona sense llicencia dels Comissaris de 

Música. 
-Tampoc no poden tocar en altres esglésies sense la llicencia del 

Mestre o amb el Mestre. En aquest sentit, I'article 45 fa una menció 
especial referent a les competencies de la Capella en els Oficis de 
1'Hospital. I l'article 48 fa referencia a la intervenció dels músics de la 
Catedral en els Oficis de I'església de Sant Francesc de Paula. 

-A més, els incipit gregorians, que la Capella cantava en certes 
ocasions, havien de ser entonats pels músics que en aquell moment no 
tocaven. (art. núm. 40). 

Les obligacions del Mestre de Capella, que s'especifiquen des de 
I'article 8 fins al 22, es podrien resumir en les següents: 

-Tenir cura de la bona harmonia entre els músics, donant bon 
exemple de prudencia. 

-Assistir i ser puntual als actes i assaigs. 
-Educar en la doctrina cristiana, ensenyar música, alimentar i vet- 

llar per la salut dels escolans. L'ensenyament musical consistia en 
exercicis de ((llegir ab perfecció)) i aprenentatge ctd'un i altre cant)), i 
de ((contrapunt)). El deure amb els escolans és important, ja que fins i 
tot el Mestre ha de vetllar l'orientació vers un instrument, quan els 
nois canvien de veu; sera, pero, un músic de la Capella qui s'encarre- 
gara de I'ensenyament de l'instrument triat. També procurara tenir 
nois de reserva per omplir les places que quedin vacants. 

-Ha d'apuntar els qui falten en algun acte o assaig per deduir-10s 
> el sou (art. núm. 42). 

-Té potestat per a fer que un músic toqui un altre instrument, si en 
té coneixement, quan sigui necessari. 

4 ~ e u r e  aptndix documental 111. 
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-Només podra fer composicions en {(lletres vulgars)) en les <(Mati- 
nes de Nadal i Professons)), ja que en aquestes es ((tol-leren els Villan- 
zicos>). 

-Solament amb el permís dels Comissaris de música, el Mestre pot 
admetre un músic fora. I, en aquest sentit, la persona que subvenciona 
l'acte té dret a triar instruments pero no els instrumentistes, que seran 
de la Capella si n'hi ha. 

-Per Últim, s'especifica que si el Mestre no pot dirigir (aportar 10 
compas))) per alguna causa, ho fara, si n'hi ha, el Mestre jubilat; si 
no, l'organista i si no, aquella persona que designin els Comissaris. En 
cas que es donés la presencia d'una persona de reconegut prestigi, el 
Mestre li pot cedir la direcció musical de l'acte. 

El bloc dels salaris queda ben explicitat per 1'ar:icle 23 en que 
s'estipulen clarament les taxes per actes de la Capella. Així, el major 
sou correspon a ttl'acte de Capella plena ab tot lluhiment)>, mentre 
que el menor correspon a ((Siestas ordinarias)). En els següents articles 
(núms. 24 a 30)' queda palb que les taxes les imposa el Capítol i que 
només ell les pot canviar. Aixo també és valid per a les altres Festes i 
Convencions que es fan fora de la Seu, l'oferta salarial de les quals ha 
de ser, en última instancia, acceptada pels Comissaris del Capítol. I en 
aquest cas, el salari es repartira per igual entre els músics que hagin 
assistit a l'acte, exceptuant el Mestre, que ha de percebre una part per 
a ell i una part per a la manutenció dels escolans. I l'import de les 
multes imposades als qui han faltat a l'acte, es repartira entre els que 
hi han participat (art. núm. 41). 

Hi ha una shie d'articles, a part dels esmentats, que fan referencia 
a la puntualitat i assistkncia: 

A l'article 31, s'insisteix en la puntualitat als actes. De l'article 32 al 
38 es detallen les irregularitats d'assistencia i puntualitat, i s'exposen 
les multes respectives. Es dóna també importancia a la puntualitat als 
assaigs (art. núm. 39). L'article 43 especifica que els responsables de 
l'incompliment dels músics en aquesta materia són el Mestre i el Procu- 
rador. 

La Capella podra tenir un Procurador que tindra cura de cobrar 
tots els salaris i repartir-10s segons l'articulat precedent. Aquest procu- 
rador sera elegit pel Mestre i el conjunt dels músics (art. núm. 47). 

Per últim, l'article 44 explica que en cas de malaltia d'algun músic, 
aquest ho haura de comunicar al Mestre, i, en aquest cas, el Mestre el 
podra susbtituir per altres músics de la Capella (art. núm. 46). 
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Fonts de les Ordinacions: dades marginals 

Com ja hem dit abans, les Ordinacions de 1735 es compararan amb 
les Ordinacions de 1725, les addicions de 1730 i els informes de les 
Capelles de Barcelona. A més, amb una sttrie de resolucions, edictes i 
Ordinacions de Cor que estan escrites al marge d'alguns articles5. A 
I'any 1733, Taverner i altres Comissaris de Música proposaren el nucli 
jerarquic que dona lloc a les noves Ordinacions: ((...Cantores sint 
subditi Magistro et Magister Comissariis Capitularibus.. .n, indicant, 
també, que les noves Ordinacions havien d'estar elaborades abans que 
ocupés la placa el nou Mestre6. 

A continuació, i seguint I'ordre de I'articulat de les Ordinacions del 
1735, farem un comentari dels articles que van acompanyats de notes 
marginals. 

Aquest article recull dues resolucions anteriors que s'indiquen com a 
notes marginals; una del 15 d'abril de 1682 i I'altra del 10 de desembre 
de 1735. En la primera s'explica que quan el Mestre de Capella repar- 
teixi les particel-les (ccpapirum))) de les noves composicions, els músics 
les han d'acceptar obeint així el Mestre ja que, en cas contrari, seran 
multats amb 10 sous: (c.. .assistant cantores obediencia Magistri sub 
pena, quaque vice 10 so us^^. Aquesta resolució també fonamenta I'ar- 
ticle 17. 

I per la Resolució de 1735, s'especifica que aquests sous seran inver- 
tits en l'obra de l'església o en un altre lloc piadós: cc ... opere ecclesie 
aut in alio loco pio>P. 

Art. 6 

Ve acompanyat per les Resolucions Capitulars del 17 de juny de 
16319, 4 d'abril de 1637 i 10 de desembre de 1735. La Resolució 

'EIS documents originals corresponents als Edictes, Ordinacions de Cor i informes de 
les Capelles de Barcelona no han estat trobats. 

6 ~ r x i u  Capitular de Girona (A.C.G.) Resol. Cap. Reg. 53, fol. 185 (28 de marc 
1731-6 d'abril de 1735). 

'A.c.G., Resol. Cap., Reg. 34, fol. 113' 
'A.c.G., Resol. Cap., Reg. 54, fol. 74' 
'A.c.G., Resol. Cap., Reg. 21, fol. 121' 
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primera ens explicita que els músics no poden cantar ni tocar instru- 
ments en un altre lloc si no és amb la llicencia del Mestre de Capella: 
((Cantores non cantent alihi nisi de licentia Magistri)). El 17 de juny de 
1631 hi havia a la Seu de Girona el Mestre de Capella T o m h  Cirera, 
que havia guanyat les oposicions el 15 d'octubreI0 de 1630 i va ocupar 
la placa el 17 d'aquell mateix mes". L'Acta Capitular ens indica que 
Tomas Cicera apel-la el Capítol ja que alguns músics no observaven la 
norma. Aixo passava en la festa de Corpus Christi. 

Sis anys després, el 163712, torna a sortir el problema. El Capítol 
resolgué la qüestió reiterant la prohibició de tocar en altres llocs sense 
el Mestre o sense la seva llicencia: (<...ut omnes cantores qui habent 
salarium in Capella sunt subjecti Magistro Capellae nec possint canta- 
re nec se conducere in alys ecclesys et locis sine licentia Magistri ... )). 
També tindria multa qui dirigís els Músics en altres llocs. 

I totes les multes serien invertides en l'obra de l'església com ho 
ratifica la resolució del 10 de desembre de 1735. 

Totes aquestes disposicions integren l'article 6 i també són aplicables 
a les obligacions del Mestre de Capella, tal com s'explicita a l'article 9. 

Art. 15 

La nota marginal ens remet al 14 d'abril de 1712"' data en la qual 
ja el Mestre lliurava al Secretari del Capítol les dades dels nois que 
entraven a formar part de l'escolania: a. .  .quod quando ingrediatur 
aliquis puer in dicta Capella, magyster dictae Capelle tradat secretari0 
nomen, locum ubi ortus est et cujus est filius.. .D. 

Art. 16 

La prohibició de cantar Villancicos vé originada per considerar que 
aquests podrien distreure: (c.. .cum in functionibus ecclesiasticis sit in- 
troducta musica ad aedificationem, et non ad diversionem ... )) d'aquí 
l'obligatorietat de cantar textos l lat in~'~,  deixant els Villancicos, que es 

"CIVIL, Francesc, ccLa música en la Catedral de Gerona durante el s.XVII)), Anua- 
rio Musical, XV, (1960). 221. 

"CIVIL, Francesc, "Compositores y organistas gerundenses en el s. XVII", Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses, XXI(1972-1973), 133. 

12~.c.G., Resol. Cap., Reg. 22, fol 185' 
I3~.c.G., Resol. Cap., Reg. 48, fol. 77' 
I4~.c.Ci., Resol. Cap., Reg. 53, fol. 236' 
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cantaven en ((lletres vulgars)), relegats a les Matines i Processons. Aixo 
ja s'observa a les ((Matutinis)) de la festivitat de Corpus Christi de 
173415. 

Aquestes dades fonamenten I'article 16. 

Art. I8 

El nucli d'aquest article, els músics que toquin altres instruments o 
que sapiguen cantar podran ser requerits pel Mestre quan els necessiti, 
es basa en l'ordinació 12 de 172516. 

Art. 19 

L'article 13 de les Ordinacions de 1725, igual que el 19 de les de 
1735, diu que només s'admetra un músic fora en cas de necessitat i 
amb el permís dels Comissaris de Música. L'article 16 de les Ordina- 
cions de 173017, en canvi, diu que hauran de ser ((10s individuos de la 
Capella)) els qui donin el consentiment, i no s'esmenta els Comissaris. 

Art. 20 

Com a I'article 20, a la resolució del 17 d'agost de 1726 ja s'explici- 
ta que qui paga l'acte té dret a triar instruments pero no els instrumen- 
tistes: (c.. .quilibet devotus liber est ad postulandum violinos, vel fos 
abuesos, vel las flautas dolcas; cum advertentia, quod quilibet devotus 
non est liber ad vocandum in aliqua festivitate hunc aut illum can- 
torem ... ))I8. 

Art. 21 

L'ordinació 10 de 1725 especifica que el Mestre no ha de faltar ni 
ser impuntual als Actes, qüestió que recull totalment aquest art. 21. 
S'assenyala a les dues ordinacions els passos administratius que cal 
seguir en cas que el Mestre incorri en falta. 

"A.c.G., Resol. Cap., Reg. 53, fol. 248' 
I6i  17veure apendixs documentals I i I1 respectivament. 
"A.c.G., Resol. Cap., Reg. 52, fol. 29 
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Art. 22 

L'ordinació 18 de 1730 reglamenta la direcció (((portar 10 compas)) ) 
de la Capella en cas que falti el Mestre: qui ocupara el seu lloc sera 
I'Organista i si aquest faltés, els músics escolliran qui els dirigira; si no 
hi hagués quorum, l'escolliran els Comissaris. L'ordinació 22  del 1735 
és lleugerament diferent: primer dirigira el Mestre jubilat; si no, 1'0r- 
ganista; i si aquests no poguessin, seran els Comissaris qui escolliran la 
persona adequada. 

Art. 27 

En aquest article es diu que si un Acte de Capella vol ésser remune- 
rat amb menor salari que l'estipulat, el Mestre haura de proposar-ho 
als 'Comissaris per tal que ho resolguin. En canvi, el núm. 20 de 1730 
ordena que l'aprovació del salari quedi directament a mans dels músics 
de la Capella sense passar pels Comissaris. 

Art. 29 

En aquest article, es diu que el sou percebut pels Actes que se 
celebren en altres llocs s'haura de dividir entre els músics que hi assis- 
teixin. En el seu antecedent, la resolució del 4 d'abril de 1637 abans 
citada, es diu clarament: (c.. .et quod emolumenta dividantur inter om- 
ries)); pero en aquest cas no s'esmenta si són o no els músics que han 
participat en 1'Acte. 

Arts. 33 a 39 

Tenen els seus precedents en els núms. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de les 
Ordinacions de 1725 on ja s'explicitaven les multes que s'aplicaven en 
els casos de faltes a actes o assaigs. El redactat dels textos és practica- 
ment el mateix. 

Art. 40 

Es basa en el núm. 7 de les Ordinacions de 1725. Tots dos tenen 
també el redactat molt similar i s'hi explica que el Mestre pot requerir 
dos músics que no toquin perqui? cantin els introits de Cant Pla. La 
desobediencia per part dels músics es penalitza amb diverses multes. 



Art. 41 

Es fonamenta en les Ordinacions 4 i 6 de 1725, les quals ja indiquen 
que la repartició de l'import de les multes citades en els articles ante- 
riors es fara entre els músics assistents a I'acte en qüestió. 

Art. 42 

Integra els articles 9 de 1725 i 14, 15 i 17 de 1730. En aquests 
s'explica que el Mestre apuntara els que faltin; en cas que ell no hi 
sigui, ho fara el Procurador o bé el qui ((portara 10 compas)). L'apun- 
tador ha d'avisar el mateix dia a l'interessat, per saber-ne les raons i, 
si s'escau, poder-les justificar. 

Aquest punt deuria ser molt conflictiu ja que en un preambul de les 
Ordinacions de 1730 s'analitza en 8 punts els abusos contra l'ordinació 
9 de 1725. Aquests punts són interessants ja que donen lloc al nou 
articulat de 1730, que solvent'a així les possibles llacunes de les Ordina- 
cions de 1725. 

Art. 44 

Aquest article i el núm. 8 de 1725 tenen textos molt semblants. Fan 
referencia al mecanisme d'avís quan un músic esta malalt. 

Art. 45 

Aquí s'amplia el text de l'article 11 de 1725, ja que dóna la possibi- 
litat que alguns músics vagin a tocar a ((Funcions forasteres d'altres 
Iglésiasu mentre n'hi hagi ((per 10 Chor 10s necessaris y que en tot cas 
si és incompatible se dexe la Funció forastera),. 

Art. 46 

Es concreta més que a l'article 21 de 1730 en el que es refereix a la 
substitució de músics, si algun d'ells falta. 

Art. 47 

On s'explica que el Mestre i els membres de la Capella escolliran un 
Procurador que vetllara per la seva administració. Pero el núm. 19 de 
1730 hi afegia que la Capella podia delegar dos representants que, 
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juntament amb el Mestre, podrien resoldre tant l'eleccib del Procura- 
dor com altres qüestions. 

Referent als altres articles de les Ordinacions de 1735, no comentats, 
alguns tenen per notes marginals les Ordinacions de Cor 48, 49 i 50, 
els edictes i els informes de les Capelles de Barcelona, documents no 
trobats com abans s'ha dit. D'altres no tenen notes marginals, perb 
s6n consideracions generals o particulars que, en major o menor mesu- 
ra, reflecteixen elements de les Ordinacions de 1725 i 1730. 

Conclusions 

L'estudi del contingut de les Ordinacions fa concloure que aquestes 
defineixen clarament les obligacions dels músics i del Mestre de Cape- 
lla. La majoria d'articles s6n enunciats com a deures i no en forma de 
drets, cosa que pot fer pensar que hi havia transgressions contínues de 
la normativa anterior. 

Queda molt ben dissenyada la jerarquia, i les Ordinacions del pre- 
sent estudi poden ser una presa de postura del Capítol a fi de regular 
definitivament la Capella, just abans de la presa de possessi6 del nou 
Mestre. Així, del Capítol, d'on surten els Comissaris de Música, ema- 
narh prkticament la totalitat de les decisions, supeditant-se a aquells 
el Mestre, i a aquest els músics. 

S'observa també una preocupacid per la música en si, ja que es 
parla de la formaci6 musical dels escolans i s'insisteix constantment en 
la puntualitat i assisttncia, no només als actes, sin6 també als assaigs, 
deixant clar que els músics hauran d'esmercar esforcos per al IluTment 
de la Capella. Aixb contribuiria, en fi, al prestigi de la Catedral. 

A partir de les anilisis comparatives, podem afirmar que les Ordi- 
nacions del 1725 i del 1730 estan totalment recollides en les del 1735, i 
representen un 40 per cent del seu articulat. L'altre 60 per cent es basa 
en altres disposicions. Qualitativament parlant, tant la redacci6 com el 
contingut dels textos és similar en les Ordinacions del 1735 i els docu- 
ments anteriors en qut es basen; solament algunes disposicions s'am- 
plien i/o es detallen en major o menor grau. 

Es curi6s d'observar que, mentre aquestes Ordinacions estan redac- 
tades en catalii (és clar que havien de ser llegides i compreses pels 
músics, que no constitulen una classe culta i, per tant, no entenien 
probablement el llatí), es palesa la prohibici6 de cantar villancicos als 
oficis, exceptuant només les Matines de Nadal i les Processons. 

També s'observa que la postura del Capítol és immobilista pel que 
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respecta a deixar tocar els músics en altres llocs: prohibició total sense 
la presencia o sense la llicencia del Mestre. En aquest aspecte, no s'ha 
produit cap canvi entre la resolució del 1631 i les Ordinacions de 1735, 
malgrat que ha passat més d'un segle. Tot aixo evidencia el poder del 
Capítol Catedralici sobre els músics i ens fa pensar en un intent de 
conservar el seu protagonisme en la vida ciutadana. 

I com deiem al comenCament d'aquest article, el document analitzat 
es una dada més que ens ajuda a contextualitzar la música del segle 
XVIII, a Catalunya. 

APENDIX DOCUMENTAL I 

Domini Comissarii musicae proposuerunt: Quod in consequentiam resolu- 
tionum Capitularium et ad bonum regimen Capellae Musicae, formaverant 
certas Ordinationes ab omnibus individuis Capellae Musicae observandis, que 
sunt thenoris sequentis. 

Ordinacions per la Capella de Música fetas per 10s Comissaris de Música 
que sk proposaren al Molt I1.lustre Capítol a 14 de 10bre 1725. 
* 

1.-'Ningun Músic no sols cantor sinó hy d'instrument se'n puga anar de 
qualsevol funcci6 fasse la Capella fins sia del tot finida, menos ab llicencia del 
Mestre, sots pena de ser privat de mitja part del que guanyara en aquell acte, 
si és funcció de la Iglésia en que no y ha particular estipendi sera multat en un 
SOU.*, " 

2.- Qualsevol Músic que faltara en las Professons d'altres Iglésias, si en 
ellas se cantan las lletanias, estas finidas sera privat de mitja part y de tota si 
arriba acabat 10 primer Villancico. En las Professons empero, en qut: se can- 
tan tres Villancicos, finit 10 primer sera privat de mitja part y de tota finit 10 
segon. En la Professo del Roser que comenca ab 10 Te Deum, cantats tres 
versos per la Música sera privat de mitja part, y finit 10 primer Villancico, de 
tota la part. 

3.-' Qui faltara en las Missas tant de Sants com de Difunts, si arribar& 
después dels Kiries sera privat de mitja part , y de tota finit 10 Villancico de 
I'Ofertori en las Missas de Sants, y la Prosa en las de Difunts. 

4.- Qui faltar& en 10s Aniversaris fins ser cantat 10 Gradual, se Iy llevara 
mitja part, @ tota si acabat I'Ofertori: I ab estos dos Capítols també se com- 
prenan las funccions de la Iglésia en que hy ha particular estipendi; y 10 
Procurador de,la Capella deura repartir la part o tot 10 que se llevara en forsa 
d'estos quaire "Capítols, entre 10s demés que hauran entervingut en la funcció 
respectiva. 
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Ordinacions per la Capella de Música fetas per 10s Comissaris de Música 
que sk proposaren al Molt I1.lustre Capítol a 14 de 10bre 1725. 
* 

1.-'Ningun Músic no sols cantor sinó hy d'instrument se'n puga anar de 
qualsevol funcci6 fasse la Capella fins sia del tot finida, menos ab llicencia del 
Mestre, sots pena de ser privat de mitja part del que guanyara en aquell acte, 
si és funcció de la Iglésia en que no y ha particular estipendi sera multat en un 
SOU.*, " 

2.- Qualsevol Músic que faltara en las Professons d'altres Iglésias, si en 
ellas se cantan las lletanias, estas finidas sera privat de mitja part y de tota si 
arriba acabat 10 primer Villancico. En las Professons empero, en qut: se can- 
tan tres Villancicos, finit 10 primer sera privat de mitja part y de tota finit 10 
segon. En la Professo del Roser que comenca ab 10 Te Deum, cantats tres 
versos per la Música sera privat de mitja part, y finit 10 primer Villancico, de 
tota la part. 

3.-' Qui faltara en las Missas tant de Sants com de Difunts, si arribar& 
después dels Kiries sera privat de mitja part , y de tota finit 10 Villancico de 
I'Ofertori en las Missas de Sants, y la Prosa en las de Difunts. 

4.- Qui faltar& en 10s Aniversaris fins ser cantat 10 Gradual, se Iy llevara 
mitja part, @ tota si acabat I'Ofertori: I ab estos dos Capítols també se com- 
prenan las funccions de la Iglésia en que hy ha particular estipendi; y 10 
Procurador de,la Capella deura repartir la part o tot 10 que se llevara en forsa 
d'estos quaire "Capítols, entre 10s demés que hauran entervingut en la funcció 
respectiva. 
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5.- Qui faltara en las funccions de la Iglésia en que no ha estipendi sera 
multat si las Missas se cantan en la troneta o a dos Cors en un sou, y sis 
acabats 10s Kiries, y en tres sous comenCat 10 Prefacio; y si las Missas seran de 
Catafal en 10s dits terminis en dos sous y quatre sous respective. En las 
Vespras y Completas en que canta la Música, finit 10 primer Psalm en dos 
sous, y en quatre sous finit 10 segon Psalm que canta la Musica, ji en las 
Matinas finit 10 primer Psalm, en dos sous, y finit 10 primer villancico en 
quatra sous. 

6.- Qui no assistira ab tota puntualitat en las probas a que 10 Mestre 
combidara, mentres sien de Papers que hayan de servir per Actes de Capella 
ser& multat en dos sous, y 10 import de las multas disposades en 10s Capítols 
1, 5 y 6 que se trauran a cada un dels que hauran faltat de l'import de sa 
mesada, seran repartidas entre 10s restants individuos que se encontraran en la 
funció en que 10 multat ha faltat. 

7.- Dega 10 Mestre combidar dos Músics per a cantar 10s Introits de las 
Missas que acostuma a cantar a Cant pla la Capella, valent-se d'aquells que se 
trobaran desembarassats; 10s quals degan comen~ar-10 fins al Psalm, 10 qual 
entonat, tots 10s demés no embarassats degan respondrer, sinó en cas sian 10s 
Cors dividits, en 10 qual correra sols per 10 Cor de la Música 10 Cantar 10s 
introits; 10 mateix respective s'observara en las Completas y demés Actes 
semblants; baix la pena de Mitja part en cas de inobediencia y sinó hy hagué 
sinó dos per a fer-ho, y no ho feyan, de tota la part, distribui'dora com s'ha 
dit en 10 Capítol quart. 

8.- Com 10s malalts se reputen per presents en las funccions, per a gosar de 
sa part o de no ser multats, degan, quant 10s avisaran, fer saber al Mestre sa 
indisposició per 10 mateix que portara 10 recado; y si después d'avisats sobre- 
vingués a algun en sa salut algun impediment que 10 embarassas d'acudir, en 
cas se haya de celebrar algun offici molt solemne, luego que puga dega parti- 
cipar-ho al Mestre, per a que tinga temps per a donar providencia per a suplir 
sa falta; pero si 1'Offici fos de dos Cors, o a la. troneta, o Aniversari, bastara 
que 10 fasse avisar 10 mateix matí encara que ya sia tingut 10 Acte, y 10 mateix 
se practicara respective per las funccions de la Iglésia que no se combida. 

9.- Se continuara 10 Costum de que 10 Mestre apunte als que faltaran, ben 
entes empero que finit l'Acte, o en 10 mateix dia, avise al Procurador de la 
Capella de qui ha faltat; y dit Procurador dega advertir-ho a l'interessat, per 
a que en cas que tinga alguna raó particular que 10 justifique, la represente al 
Mestre, qui judicara si és o no justa; y en cas no hy fasse justícia o no la fasse 
igual, podra recórrer als Comissaris 10 Interessat, o 10 Procurador de la Capella. 

10.- En cas 10 Mestre no trobant-se malalt falte en alguna funcció en part, 
o en tot, dega 10 Procurador de la Capella luego donar-ne raó als Comissaris, 
10s quals diran en 10s casos quant 10 Mestre deura ser multat, o se ly deura de 
traurer la meytat, o tota la part. 

11 .- Tots 10s Individuos assistiran ab tota puntualitat en I'hora assenyalada 
per totas las funccions, y s'encarrega en particular que 10s Aniversaris de 
l'Hospita1, que se diran antes de Matinas, comenqen en 1'Hora destinada, per 
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a que no se fasse falta en la Iglésia; y si en assb hy ha omissió, 10s que deuran 
cantar 10 Invitatori, o entonar, ne donen raó als Comissaris. 

12.- Qualsevol Individuo de la Capella, que té diferents habilitats, dega en 
10s Actes particulars executar aquella, que 10 Mestre Ij: assenyalara, encara 
que no sia la que principalment fa en la Capella. 

13.- Com ni 10 Mestre sol, ni ab la Capella tinga dret d'admetre-hi a algun 
Músic, en cas de faltar músics, o Cantors, per haver-ni de malalts, o ausents, 
o d'haver-se de fer a un mateix temps diferents funccions, a qut no bastan 10s 
Individuos de la Capella, deura 10 Mestre reportar-ho als Comissaris, y de son 
Ordre cridar aquell, o aquells aparexera necessaris per a fer-se degudament la 
funcció,y se'ls assenyalara 10 ters, la mitat, o tota la part segons I'habilitat del 
combidat per satisfacció de son treball. 

His ordinationibus auditis, fuerunt per Capitulum laudate et aprobate, et 
fuit resolutum: quod Domini Commissarii Musice eas traderent Magistro Ca- 
pellae suis propriis nominibus subscritas et quod iste Musicis congregatis eas 
publicaret, et 'in Schola publica sue domus fixaret, ut a cetero a dicta Capella 
observarentur, quod ita factum fuit die I5 decembris 172519. 

APENDIX DOCUMENTAL I1 

Domini Canonici Commisarii Musice Josephus Canou et Agramunt et Pe- 
trus Rosselló proposuerunt: Quod diligenter examinaverant controversias ver- 
tentes inter Magistrum Capella Musice huyus Ecclesie et Cantores, et postula- 
tiones istorum sicut quod proposuerant Vestre Dominationi, et attento Statu 
presenti Capelle sentiebant quod ad Ordinationes dicte Capelle erat addenda 
sequens dispositio. 

Paper expressiu de I'Ordinació novena de la Capella de Musica, de la mala 
intel4igkncia d'ella y altres gravamens que al4egan 10s individuos de la Capella 
de Musica contra 10 Mestre. 

Ordinació novena: Se continuara 10 costum de que 10 Mestre apunte als que 
faltaran: ben entts empero, que finit 10 Acte, o en 10 mateix dia avise al 
Procurador de la Capella de qui ha faltat, y dit Procurador dega advertir-ho a 
l'interessat, per a que en cas tinga alguna raó particular que 10 justifique la 
represente al Mestre, qui judicara si és o no justa, j; en cas no ly fa:se justícia 
o no la fasse igual, podra recórrer als Comissaris 10 Interessat, o 10 Procura- 
dor de la Capella. 

1 9 ~ . c . c . ,  Resol. Cap., Reg. 51, fol. 295'-296 
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Del disposat en dita Ordinació, eo de la mala intel.ligbncia que se ly dóna y 
de no haver-se aquella puntualment observada segons son literal context, se 
segueixen qüentos y disturbis entre 10 Mestre de Capella y sos Individuos, com 
se ponderaran consequotivament. 

1.- Primer abús y disturbi consisteix que 10 Mestre encara que diga al 
Procurador en 10 mateix Acte de Capella, o al mateix dia que apunte als que 
han faltat o que sapia 10s motius, y raons perqub no assistiren a la dita funcció 
de la Capella, quant 10 dit Procurador o 10 mateix interessat reporta las raons 
y causa per que no pogué assistir a aquell Acte de Capella, respon 10 Mestre 
de y donar positiva resposta d'acceptar o reprobar ditas raons, dexant la 
resolució ab tota indifertncia del que 10 interessat se creu quedar 10 Mestre 
satisfet, y después quant se parteix la mesada 10 tal individuo se troba apuntat 
per 10 Mestre sens haver antes sabut si eran justificadas las causas, que havia 
allegat per no haver assistit en 10 tal Acte de Capella: Del que se segueix 
moltas multas, de que 10 tal acte de Capella i de qut és la controvhsia era 
estat al principi del mes, o dias antes, y per conseguent 10 tal individuo no pot 
fhcilment justificar la causa y motiu perqub no assistí en aquell Acte de Cape- 
lla, y en conseqübncia no podent ja justificar las raons, no pot recórrer als 
Comissaris, 10 que dóna knsia y ocasió de litigis y rinyas entre 10 Mestre y 10s 
individuos de la Capella. 

2.- Lo segon abús y disturbi, o equivocada inteleligtncia que se dóna a dita 
novena ordinació és: que en virtut de dita novena ordinació pretbn 10 Mestre 
aportar nota de tots 10s Actes de Música de quiscun mes, fer la repartició del 
que ha de cobrar quiscun individuo, y 10 que és més, prettn que 10 Procurador 
no puga fer la repartició de l'import de las festas que quiscun mes, sinó a fins 
que ell ly haya entregada dita nota, y que segons 10 contengut en ella se fasse 
la repartició: del que se segueix que 10 Mestre en la nota que dóna, apunta 
moltas multas als individuos que han donat justificadas causas, las quals no 
havent-las dit Mestre reprobadas clara y absolutament en 10 temps que se Iy 
deduhiren, afiansa a l'interessat que ditas rahons quedavan acceptadas, 10 que 
experimenta al contrari quant se fa la repartició, sens poder ja recórrer als 
Comissaris per ésser ja la cosa inveterada, y en aquella ocasió de difícil averi- 
guació de la veritat, 10 que no seria estat, si quant 10 Procurador de la Capella 
o 10 mateix individuo doni las raons de la justificació al Mestre, este hagués 
alashoras donada certa y positiva resposta de la resolució, y sentir com s'ha 
dit sobre en 10 núm. 1'. 

3.- Altre abús y disturbi se segueix de voler dit Mestre donar nota y llista de 
la distribució de las festas de quiscun mes, y voler que segons aquellas se fassa 
la repartició, 10 qual consisteix, en que la dita llista en algunas festas fa part a 
alguns que no la deiian tenir, y esto sens tenir 10 consentiment dels individuos 
de la Capella, del que se segueix perjudici y gravamen a dits individuos, puix 
no tenen tanta quantitat com tindrian, si no se fes part a aquells que no la 
tenen, y com de dita novena ordinació, ni d'altre se puga fundar, ni argüir la 
pretensió del Mestre, antes de dita novena ordinació, attentament llegida, se 
veu manifestament 10 contrari. 



4.- Com en las ordinacions fetas per 10 Molt Illustre Capítol, és per 10s 
11.lustres Señors Comissaris no se haya previngut qui dels individuos de dita 
Capella deura cuidar de apuntar als qui faltaran en ausencia del Mestre y 
Procurador, se demana se done providencia. 

5.- També com en ditas Ordinacions no sia previngut 10 individuo que deu 
aportar 10 compas en 10 cas de ausencia o altre impediment del Mestre, y en 
conseqü&ncia d'esto 10 Mestre 10 encomana moltas voltas a qui Iy apar, 10 que 
redunda en notable sentiment d'aquells, que per sa major perícia y antiquitat 
deurian portar-10, se demana, que se done disposició del fahedor en est as- 
sumpto. 

6.-  Semblantment no trobant-se en ditas ordinacions disposat 10 modo, y 
forma com se dega elegir 10 Procurador de la Capella, y est empleo demane un 
subjecte que sia a satisfacció de tots 10s individuos; per FO se demana que tots 
10s individuos de la Capella degan tenir veu en sa elecció, y quant apareixera 
revocar-10, y crear-ne altre de nou, així mateix se dega fer de consentiment de 
tots 10s individuos: També per fugir y llevar tota confusió, que ab 10 concurs 
de tots 10s individuos de la Capella per l'elecció i revocació del Procurador se 
podria seguir, se demana que 10s dits individuos de la Capella se pugan juntar 
y crear dos elets de la mateixa Capella, 10s quals en nom de tots 10s demés ab 
10 Mestre fassan l'elecció y revocació de Procurador, com hy també que dits 
dos elets nombrats per la Capella, tingan en nom de esta poder y facultat per 
tractar ab 10 Mestre totas las demés cosas, en que se necessite del consentiment 
de tots 10s individuos. 

7.- Com no obstant d'ésser per costum y observansa establert 10 salari de 
quiscun acte de la Capella, s'experimenta moltas voltas que 10 Mestre assolas, 
sens donar-ne part als individuos de la Capella, 10s accepta y concerta a menor 
preu del solit y ordinari, de que se segueix ésser deteriorats tots 10s individuos 
en la part ji porció, sens haver-ne tingut conexement algun, sobre d'esto se 
demana se done la deguda providencia. 

8.- Últimament s'ha experimentat en las Siestas alguna volta que en cas 
d'ausencia o impediment d'algun individuo de veu o d'instrument, 10 Mestre, 
dexant tots 10s individuos que són conduhits en la capella, que podian substi- 
tuir y ocupar 10 lloc de l'ausent o impedit, ha cridat a un dels que no són 
conduhits en dita Capella, 10 que apar és de dreta justícia ji rahó, perque 
deuen ésser 10s conduhits en la Capella, que no 10s que no són conduhits. 

Paper format per 10s Señors Commisaris que apar se deu ordenar y dispo- 
sar per obviar als expressats inconvenients y dificultats 'O. 

1.- Per obviar 10 primer abús o disturbi se pot ordenar en declaració de la 
novena ordinació: Que 10 Mestre luego, o en l'endema, que 10 Procurador o 10 
mateix individuo que haura dexat d'assistir en algun acte de Capella, haura 
donadas las causas de sa justificació perque no pogué assistir, dega 10 Mestre 

2 0 u ~ o v a  Disposici6/per la Capella de/Música.)) 
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declarar si admet o reproba aquellas, participant-ne al Procurador, y seguida- 
ment 10 tal individuo, si la resolució del Mestre no ly apar justa, tindra la 
facultat de recórrer als Comissaris. 

2.- Per 10 que s'ha ponderat en 10 segon abús o disturbi, apar se deu 
ordenar que al devant 10 Mestre de la Capella, ne done nota o llista de las 
festas que y ha hagut en 10s mesos, a fi que 10 Procurador de la Capella se 
dega arreglar a aquella per la repartició fahedora de quiscun mes; si no, que 10 
Procurador, sens esperar dita nota del Mestre, puga sempre que ly aparega o 
en 10 dia acostumat fer 10 repartiment: Pero per a 10 Mestre antes de fer-se 10 
repartiment veurer la llibreta de las festas d'aquell mes, per observar si se 
dóna a quiscun dels individuos 10 que Iy especta; y en cas de no acordar 10 
Mestre ab 10 Procurador sobre 10 repartiment, que se recorre als Comissaris, 
quals resoldran 10 fahedor. 

3.- Que 10 Mestre, sens consentir 10s individuos de la Capella, no puga 
admetrer als guanyables de las festas als que no hy són admesos. 

4.- Apar deu cuydar d'apuntar als qui faltaran als Actes de Capella, en 
austncia del Mestre y Procurador, 10 individuo que aportara 10 compas, tant 
en las festas de tota la Capella, com en las Siestas. 

5.- En ausencia del Mestre dega I'Organista aportar 10 compas, y en cas que 
este no puga aportar-10 per haver de tocar l'orga, o altrament impedit, que la 
Capella anomene 10 qui deura aportar-10, y en cas de controvtrsia, de no 
saber-se'n 10s individuos de la Capella avenir, que se recorre als Comissaris, 
10s quals anomenaran 10 individuo deura aportar 10 compas; ben entes, que si 
10 Mestre és present en 1'Acte de Capella, y per tocar l'arpa no pot aportar 10 
compas, en est cas dit Mestre anomenara 10 que deura aportar-10, fent que sia 
un individuo dels vells y perit. 

6.- Que I'elecció, y en son cas la revocació de Procurador de la Capella se 
fassa sempre ab aprovació y consentiment de tots 10s individuos, y que estos 
pugan donar facultat y poder als dos que bé 10s aparexera per ditas y altres 
cosas, que se deuran resoldrer per 10 Mestre y Capella. 

7.- Que se deu ordenar que 10 Mestre assolas no conserte acte algun de 
Capella, sinó que del tal acte se done 10 salari acostumat cobrar; altrament ho 
participe als individuos de la Capella, o als dos elegits per dit efecte, a fi que 
en cas de concertar-se acte de Capella a menor preu, sia de consentiment de 
tots 10s individuos de la Capella. 

8.- Apar se deu establir y ordenar que quan faltava en las Siestas algun dels 
individuos assenyalats, en lloc d'aquell s'anomene un dels individuos que són 
conduhits en la Capella, tant si 10 individuo faltara és de veu, com si és 
d'instrument. 

Audita relatione dificuItatum et controversiarum vertentium inter Cantores 
et Magistrum Capellae Musicae tam circa intelligentiam none ordinationis 
supra relate, quam alias, et audita et iam relatione scripta supra relata per 
Dominis Commissariis Musicae fermata pro terminandis supra dictis dificulta- 
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tibus et controversiis, fuit resolutum: Quod inter ordinationes ferrnatas pro 
gubernio et regimine dicte Capelle Musice continuetur totum id quod in preda- 
to ultimo papiro continetur, et quod, et quod inviolabiliter a Magistro dicte 
Capellae, et ab omnibus cantoribus observetur, et pro eorum notitia ponatur 
in quadam tabula in Schola Magistri dicte Capelle, ut nemo ex cantoribus 
ignorantiam possit allegare. 

APENDIX DOCUMENTAL I11 

Ordinacions per la Capella de Musica de la Santa Iglésia de Gerona2'. 

Encara que a 14 de Desembre 1725 foren fetes ordinacions per 10 bon 
govern de la Capella de Musica, y aquellas addicionadas o declaradas a 23 
Janer 173e2,  havent ensenyat la experikncia no ésser bastanment provehit a 
tot 10 necessari, y útil a dita Capella, fou per 10 Molt I1.lustre Capítol resolt a 
7 Agost 1733 que fossen aquelles disposades, de manera que consta ésser 10s 
Músichs subjectas al Mestre de Capella, y aquest als Comissaris del Molt 
I1.lustre Capítol; y per FO a 5 Setembre 1733 fou igualment resolt pendrer 
informacions de las Capellas de Barcelona, tot a carrech dels Comissaris de 
Musica. 

Per qb 10s Comissaris actuals han fet la planta següent, y aquella enviada a 
Barcelona, a hont per medi del Syndich del Molt 11-lustre Capítol és estada 
consultada ab 10 Mestre de la Cathedral, y de Consell y approbació d'aquell 
resulta, y se proposa al Molt Il.lustre Capítol en la manera següent. 

1.- Primerament que tots els indivíduos de la Capella exerciten 10 empleo 
que tenen en aquella, ab la consideració d'ésser destinats per cantar las divinas 
alabanqas, y contribuhir a l'esplendor de las Funccions de la Iglésia, de q d  
deu resultar la gana de desempenyar-se ab 10 modo millor se puga, y executar 
10s encarrechs ab devoció fervorosa, procurant no sols la consonancia de veus, 
sinó també la conformitat de voluntats, sens disencions entre si, suportant-se 
recíprocament, y assistint-se uns a altres ab molta caritht i unió. I en cas 
d'algun disturbi acudira 10 Mestre ab gran prudtncia a temperar-10 y evitar tot 
empenyo, y en cas fos necessari major poder, recorrera als Comissaris del 
Molt I1.lustre Capítol, 10s quals donaran las providkncias necessarias perqd sie 
10 Senyor alabat ab veus agradables a la Sagrada Magestat. 

2.- Ztern per conservar-se en la Capella ab dectncia deguda, deuran tots 10s 
individuos d'aquella abstenir-se de tota acció indecorosa, y escusar tota nota. 

21<c~esolt observar-se/als 24 Setembre 1735/y 10 Desembre 1735)). 
22~ossible equivocaci6 de l'escrivh. Aquest escriu ((23 Janer 1730)) i en les Actes 

Capitulars no hi ha, en aquesta data, cap refertncia a la Música; la refertncia la trobem 
al 21 de Gener de 1730. 
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Per qb per ningun cas donaran músicas, saraus, balls ni altres indecens, y en 
cas de contrafacció seran corregits segons la falta. 

3.- Ztern tots 10s individuos de la Capella deuran assistir a 10s actes de la 
Capella en I'hora seran avisats baix la pena que s'explicara, 10 que deu enten- 
drer-se també dels ensaigs. 

4.- Ztem en 10s actes de Capella deuran tots d'acceptar 10 paper que per 10 
Mestre 10 sera senyalat, y en cas que comprengan se'ls fa agravi, executaran 
l'encarrech sens ruhido y podran recórrer als Comissaris per 10 remey, y en cas 
de contrafacció seran multats en deu sous aplicadors a I'obra de la IglCsiaz3. 

5.- Ztem ningun individuo de la Capella podra ausentar-se de la present 
Ciutat, sinó presehint lliskncia dels Comissaris, 10s quals cuidaran de llur 
consuelo, sens prejudici de las Funccions que pugan occórrer. 

6.- Ztern tots 10s Individuos de la Capella deuen estar en la intel.ligkncia que 
no'ls és permks cantar ni sonar instrumens en alguna Iglésia sens 10 Mestre o 
llisknsia sua, FO pena de deu sous, y 10 que portara 10 compas qo penas 
arbitrarias aplicadoras a l'obra de la I g l é ~ i a ~ ~ .  

7.- Essent tantas placas de la Capella ocupadas per obtentors de Beneficis 
affectes a ella, és bé tingan present, que no assistan cumplint solament 10 
Carrech de las semanas tenen senyaladas, o altres Ministeris', ans bé per rahó 
dels Beneficis llur principal Carrech és 10 Chor y funccions de la Iglésia, las 
quals se faran ab tot lluhiment y decencia, si dits obtentors contribuhexen ab 
sa habilitat y aplicació. 

8.- Ztern Devent 10 Mestre carregar ab tot cuidado de la Capella, deura 
alentar a tots ab 10 exemple, y bon modo mostrant a tots molta estimació, 
repartint 10s carrechs que dependiran d'ell ab gran consideració y prudkncia, y 
procurant que entre tots corre bona correspondkncia y quant sia menester, 
recorrera als Comissaris que li donaran I'assistkncia convenient. 

9.- Ztern 10 dit Mestre estara obligat a valer-se dels Individuos de la Capella 
per qualsevol funcció que s'offerira així en la Cathedral com en altres IglésiasZ5. 

10.- Ztem esta 10 Mestre encarregat dels minyons, als quals deura educar, 
ensenyar i alimentar, 10 que executar& ab molta aplicació, prudkncia y Caritat, 
fent-se carrech que dependexen las Capellas de I'acert d'est cuidado. 

1 1 . -  Ztern per cb procurara sien instruhits en la doctrina Christiana, que 
freqüenten sagraments, que tingan bons costums, y que concorren en 10s 
Ministeris de Chor, Altar y demés funccions ab devoció y modkstia, registrant 
a menut sas accions i informant-se de las que no pot veurer per corregir 10 que 
importe. 

12.- Ztern per 10 mateix motiu y per 10 lluhiment de la Capella, 10s exercita- 
r& en llegir ab perfecció, 10s ensenyara d'un y altre Cant, y de Contrapunt, a 

23ct~esolt a 15 abri1/1682 fol. 113 rets./y 10 desembre 173%. 
24cc~esolt a 17 juny/1631 fol. 121 rets./ y 14 abril 1637 fo1./185 rets. y 10/Desembre 

1735)). 
"lbid. 
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fi que pugan executar totas las funccions ab detressa y perfecció, fent-se 
carrech que las faltas d'aquells se li imputaran y que d'ellas sera responsablez6. 

13.- Item deura alimentar-10s de manera que no'ls falte un victu de cent y 
rahonable, privant-10s de tot 10 nociu: essent desganats deura donar-ne avís 
perqué sien medicats y cuidara se execute 10 que s'ordenara ab tota puntualitat 
y cuidado: aixi mateix cuidara vajan nets y que conserven la roba aixi de port 
com de Chor, y d'avisar quant sia menester perquk se probeesca de deckncia. 

14.- Item per prevenir de dits minyons, havent perduda la veu, tingan 
habilitat, procurara 10 Mestre averiguar les inclinacions a quals Instrumens 
s'encaminan, y a proporció d'ellas far i  sien ensenyats per aquells Indivíduos 
de la Capella que seran destinats per dits instruments, 10s quals estan encarre- 
gats de dita ensenyanca per 10s edictes del Benefici o placa que ocupan2'. 

15.- Item perquk perdudas las Veus dels Minyons no falte a la Capella qui 
puga fer llur servitut, procurara ab temps tenir-ne de previnguts, y per ~b 
ensenyara ab amor als que trobara ésser de profit, y que aixi tenir sempre 
retén habil y prompte per quant vacara alguna cota; y en est cas s'avisara als 
Comissaris a fi que pugan cerciorar-se del Metall de la Veu, y posara en ma 
del Secretari del Molt I1.lustre Capítol 10 nom del Minyó, dels Pares, y Patria 
per passar-ho a noticia del Molt Ilslustre Capítol y donar-li la Cota28. 

16.- Item Sapia 10 Mestre que en 10s oficis Divinos y Matinas no pot usar 
lletras en vulgar, y sols és permés 10 llatí exeptat sols en las Matinas de Nadal 
y Professons, en que se tolaleran Vi l lanzic~s~~.  

17.- Item prevenint 10 major lluhiment, y bona Conducta de la Capella, 
deura 10 Mestre provar la Musica Nova, y repartir 10s papers com li apareixera 
convenient sens llevar a ningú 10 que li expecta, y en cas de seguir-se d'assb 
algun disturbi, podent-se prevenir, recorrera als Comissaris y en tots cas s'es- 
menara en altre ocasió, ja que en la mateixa no y hagués l l o ~ h ~ ~ .  

18.- Item contribuhira al lluhiment de la Capella el que sien per 10s indivi- 
duos executadas las habilitats tenen, per 10 que y per ésser aixi previngut en 
10s edictes dels Beneficis, podra 10 Mestre emplear ditas habilitats, y deura 10 
individuo executar-la, encara que no sia aquella per la qual principalment fou 
admks al Cos de la Capella3'. 

19.- Item per ninguna causa o pretext podra 10 Mestre sol, ni ab la Capella, 
admetrer Musich estrany, perb si ab permís dels Comissaris, 10s quals attesa la 
urgkncia y habilitat del foraster, resoldran si deura ésser Cridat, y 10 salari de 
ters, mitat, o tota part se li deura donar32. 

26tt~rdinacions de/Chor la 48, 49/y 50)). 
27ttedictes,). 
28tt~esolt a 14 abri1/1712 fol 77 rets)). 
29tt~esolt a 11  rnaig/y 22 juny 1734)). 
30tt~esolt a 15 abri1/1682 fol)). 113 rets),. 
3'ct~rdinacio 12 del 1725,). 
32tt~rdinació 13 del 1725 y 16 de 1730)). 
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20.- Ztem 10 prop dit en 10 prbxim Capítol, se deu entendrer encara que fos 
així demanat pel que paga la festa, de manera que aquest té elecció de instru- 
mens, pero no de músichs, sinó en cas 10s vulla supernumeraris, y pagats a 
part, y en est cas deuran ser de la mateixa Capella mentres n'hi aja33. 

21.- Ztem a més de I'exemple deu 10 Mestre donar, importa per la direcció 
del fahedor que (no essent malalt) assistesca ab puntualitat en tots 10s actes de 
Capella, y en cas de faltar en tot o en part deura 10 Procurador de la Capella 
avisar als Comissaris, 10s quals diran si deura ésser multat, y en qual 

22.- Ztem per qualsevol motiu que falte 10 Mestre actual, deura portar 10 
compas 10 Mestre jubilat (en cas n'hi aja), després 10 organista, y impedits 
estos, 10 portara aquell que ordenaran 10s Comissaris; y perque no y aja falta 
cuidara 10 Mestre de prevenció ab 10 ordre expressat; 10 que també observara, 
si essent present, sera impedit ab altre empleo de la Capella incompatible. 
D'esta regla se exeptan 10s casos de Concorrencia d'algun Mestre d'altre Cape- 
lla, o d'algun subjecte molt perit y de respecte, al qual podra 10 Mestre o 
aquell que deu portar 10 Compas, aquí mateix, fer-li 10 cumpliment del Com- 
pas per seguir-]o35. 

23.- Ztem perqd  tots els individuos de la Capella tingan noticia dels guan- 
yables, y dels salaris que a quisqun acte de Capella corresponan, se passa a 
individuar aquells segons la taxa que de present se practica, $0 és: 

Lliures Sous 
Per acte de Capella plena ab tot Iluhiment. 
per acte de Capella ab violins sols. 
per acte de Capella a dos Chors. 
per assitencia de la Capella a Viatichs. 
per assistencia a Seqüela Funeral. 
per Siesta ab violins y abues en que 10 primer 

violi cuidara de tenir papers. 
w r  Siestas ab violins sols, o abuesos sols, en que 

10 primer violi, o abues cuidara dels papers. 
per Siestas ordinarias. 

24.- Ztem de ditas taxas no sera permts apartar-se ni innovar sens expressa 
voluntat y consentiment del Molt 11-lustre Capítol. 
25.- Ztem s'excepta del prop dit, las Funccions y Festivitas fundadas y accep- 
t a d a ~ ,  com són las Siestas en 10 Collegi de Sant Martí de las quartas domini- 
cas, dotadas quiscuna de 2 lliures 4 sous. Las fundadas en 10s Carmelitas 
Calssats per Bernat Cassa a rahó de 1 lliura 16 sous, y las que faltan per 
cumplir las semanas acordadas en 2 lliuras 2 sous; 10s dimecres fundats en 
Sant Feliu 8 rah6 1 lliura 12 sous. Y també las Siestas y Funccions de particu- 

33(t~esolt a 17 agost/1726 fol. 29)). 
34~~~rdinacio 10 del 1725)). 
35(c~rdinacio 18 de 1730/modificada)). 



lar Convenció, com són las del Colalegi de Sant Martí ajustadas en 10 lliures, 
y ab Siestas de Major lluhiment a 14 lliures 10 sous. 
26.- Ztem per quant de ditas Fundacions y Convencions podra seguir-se dany 
a la Capella, se prevé que no pugan aquellas fer-se ni acceptar-se, sinó ab 
deliberació del Molt 11-lustre Capítol, 10 qual resoldra 10 més convenient. 
27.- Ztem pot arribar cas que no tingan conseqiikncia, en quk se demane acte 
de Capella ab menor salari del sobre referit, y bastara per acceptar aquell que 
10 Mestre 10 propose als Comissaris y execute 10 que per ells sera resolt36. 
28.- Ztem perquk las circunstancias prop ditas faltan en la asistkncia se fa en 
10s Divendres en la Iglésia de Sant Francisco de Paula, y aquella té hora en 
que la Cathedral celebra 10s Divinos Officis, se deu proposar al Molt Ilelustre 
Capítol, y esperar-ne la deliberació3'. 
29.- Ztem sapian que 10 sobredit salari resulta de las funccions de la Capella, 
deu dividir-se entre tots 10s indivíduos d'aquella que respectivament concorre- 
ran, ab igualtat38. 
30.- Del prop dit s'exepta 10 Mestre, 10 qual deu percebrer una part per si, y 
altre per 10s minyons y deura també exeptarse'n 10 cas o casos en que 10 Molt 
I1.lustre Capítol tinga a bé senyalar mitja part, ters, o altre, als que bé li 
aparega, o 10 cas prevengut sobre en 10 núm. 19 parlant de forasters. 
31.- Ztem zelant la major puntualitat y lustre dels actes de Capella, se prevé a 
tots 10s individuos d'aquella, que assistescan puntuals a son puesto per lucrar 
la part que'ls expecta; faltant emperb en tot o en part, seran mulctats, y se'ls 
diminuhiran 10s salaris; FO és al mestre, com dalt és dit núm. 21, y als demés 
en la manera següent; qb és. 
32.- Aquells que tenen funcció de comencar 10 acte de la Capella, si per llur 
falta se segueix retardar-se, ab nota o escandol, seran mulctats segons aparexe- 
rk als Comissaris de Música3'. 
33.- Ztem aquell que dexara 10 acte de la Capella antes d'ésser finit, si és en la 
Cathedral sera mulctat d'un sou, y si és en altres iglésias perdra la mitat del 
salari de l'actem. 
34.- Ztem el que faltara en las Professons d'altres iglésias en quk se cantan 
lletanias, finidas estas, serl privat de mitja part, y de tota, acabat 10 primer 
Villanzico. Si en la Professó se canten tres Villanzicos, perdra mitja part finit 
10 primer, y tota finit 10 segon. En la Professo del Roser que comenca per Te 
Deum, perdra mitja part cantats per la música tres versos, y tota finit 10 
primer Villanzico4'. 

36tc0rdinaci6 20 de 1730/modificada)). 
3724 setembre 1735 resolt/es fassan sens fer falta/a la Seu, en la/forma que baix 

se/dirA no 48)). 
38cc~esolt a 4 dPabri1/1637 fol. 185 rets)). 
39a~dvertit per 10 Mestre/de Barcelona)). 
mtt~rdinaci6 1 de 1725)). 
4'ct~rdinaci6 2 de 1725)). 
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35.- Ztern el que faltara en las Missas de Sans, o de difuns, perdra mitja part, 
cantats 10s Kiries, y tota la part cantat 10 primer Villanzico, o Prosa respecti- 
ve42. 
36.- Ztern el que faltara a aniversari, perdra mitja part cantat 10 gradual, y tota 
acabat 10 ~ f f e r t o r i ~ ~ .  
37.- Ztern se declara que 10 sobredit se deu també entendre y practicar en las 
Funcions de la Cathedral en quk se donara salari44. 
38.- Ztern el que faltara en las demés funccions de la Iglésia, sera mulctat FO 

és, en las Missas se cantan en la troneta, o a dos Chors, acabats 10s Kiries, en 
un sou y sis dinés, y comencat 10 Prefaci, en tres sous. Si las Missas seran de 
Catafal, en dos sous, y quatre sous respective en dits terminis. En las Vespres 
y Completas que canta la Música, en dos sous finit 10 primer Psalm, y finit 10 
segon també de Musica, y finit 10 primer Villanzico o Responsori, en quatre 

39.- Ztern el que no sera puntual a las provas a quk convidara 10 Mestre per 
papers d'Actes de Capella, sera mulctat en dos sous46. 
40.- Ztern. Per 10s introits que la Capella cantara a Cant Pla, deura 10 Mestre 
convidar a dos dels que se trobaran desembarassats, 10s quals cantaran fins 
entonat 10 Psalm, a que respondran 10s demés no ocupats, menos, en las que 
10s Chors sien dividits, que alezhores correra sols a carrech del Chor de la 
Capella I'entonació de 1'Introit. Lo mateix deura observar-se en las Comple- 
tas, y actes semblants, baix pena de mitja part en cas de inobedikncia. I en cas 
que sols se trobassesn dos desembarassats per dita entonació y la recusassen, 
seran mulctats de tota la part47. 
41.- Ztern. Se prevé y ordena que tot 10 resultat de las Mulctas per las faltas 
expressadas, y que occorreran, deu repartir-se entre 10s individuos hauran 
assistit en las Funcions en quk 10s Mulctats feren la falta, exeptat 10 dit en 
Núm. 4 y 648. 
42.- Ztern perqui: Consta de ditas faltas, y la Mulcta se practique ab igualtat y 
justícia, Continuara 10 Mestre 10 costum d'apunctar als que faltaran, y essent 
10 Mestre ausent apunctara 10 Procurador, y faltant aquest, el que portara 10 
Compk, 10 que se deu també entendrer de las siestas ab I'advertkncia que 10 
Mestre, o el que apunctara, deura en 10 mateix dia avisar-ne al Procurador de 
la Capella, y aquest així mateix a l'interessat, a fi que puga representar al 
Mestre la rahó que tal vegada li assisteix per justificar-se, la qual ohida, deura 
10 Mestre declarar si és 6 no justa, y sens dilació avisar-ne al Procurador, a fi 



170 JORDI RIFE I  SANTAL^ 

que aquest arregle 10 repartiment sens esperar 10 fi del Mes, en que podran 
ésser olvidades las circunstancias del Cas. I semblantment arribat 10 temps de 
la paga, conferira 10 Procurador ab 10 Mestre y assolaran totas dificultats. Y 
en cas de no concordar, podran 10 Mestre, Procurador y interessat recórrer als 
Comissaris de la Capella, 10s quals resoldran 10 f a h e d ~ r ~ ~ .  
43.- Item per quant de l'execució de ditas mulctas y penas, s'espera la major 
puntualitat, assistencia y lluhiment de la Capella, s'ordena que aquellas sien 
inviolablement observadas. 
I semblantment 10 repartiment del resultat d'aquellas, en cas empero de no 
cumplir-se aquellas, y repartir-se com esta dit, eo de no portar-se ab la igualtat 
ordenada seran 10 apuntador y Procurador, responsables y subjectes a la peria 
arbitraria al Molt Ilhstre Capítols0. 
44.-  Item s'ordena que 10s malalts sien attesos, y reputats per presens, y lucren 
la part que els expecta, ab advertencia que quant seran convidats avisen al 
Mestre de sa indisposició: I en cas de sobrevenir esta després de convidats, 
donen prompte avis per suplir la falta, 10 que deuran practicar si ocorra 
Funció Solemne, pero si la Funció és de dos Chors, Ó de Troneta, o aniversari, 
bastara donar 10 avis en 10 mateix mati, encara que 10 acte sie finit. I 10 
mateix deura practicar-se per las Funccions de la Iglésia en qut  no se convidas1. 
45.- Item Com la Capella principalment sie establerta per 10 servei y lustre de 
la Cathedral, se deu procurar que aquesta no quede mal servida per las Fun- 
cions forasteras, eo d'altres Iglésias. I per FO cuidara 10 Mestre que 10s aniver- 
saris de l'hospital, que acosturnan celebrar-se antes de Matinas, no sien ocasió 
de falta, y per co se cumplen a hora competent, y quant en asso se les falta, 
ne donaran avis als Comissaris 10s que tenen a Carrech d'entonar 10s Invitato- 
ris. I per altres funccions si occorran, discorrera 10 Mestre ab 10s dits Comis- 
saris, esperant-ne quedant per 10 Chor 10s necessaris, y que en tot cas si és 
incompatible se dexe la Funcció forasteras2. 
46.- Item. Prevenint 10 cas de faltar així en 10s actes de Capella com en las 
siestas, algun, o alguns dels individuos senyalats per paper de veu o instrument, 
cuidara 10 Mestre de suplir sos llochs segons troba ésser ja destinats 10s subjec- 
tes per primer o segon de cada empleo, i en cas de no poder-se asso practicar, 
deura valer-se d'altres individuos de la mateixa Capella, capacos d'omplir 10 
lloch vacants3. 
47.- Item essent convenient, que la Capella tinga Procurador per Col.lectar 10s 
drets y salaris d'aquella, prevenint 10s casos d'elecció, s'ordena que 10 Mestre 
ab 10s individuos de la Capella la fassan, y junts attengan la Major convenien- 
cia, avantatges, y seguretats de tots en comú y particular, 10 qual cuidara de 

49(t~rdinacions 9 de 1725 y/ 14, 15 y 17 de 1730)). 
s0~r~plicaci6 del sobreditn. 
s'~c~rdinaci6 8 de 1725)). 
s2~t~rdinació 11 de 1725/addicionada)). 
s3~t~rdinaci6 21 de 1730)). 
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cobrar tots 10s salaris, y repartir aquells, cumplint 10 que en alguns dels 
Capítols dalt esta previngut, y donar comptes a satisfacció de la Capellas4. 
48.- En 10 Núm. 28, fou portada al Molt 1l.lustre Capítol l'assistencia de pochs 
anys introduhida en Offici Matinal tots 10s divendres en Sant Francisco de 
Paula, y a 24 setembre 1735 fou servit resoldrer que aquella fos continuada 
sens perjudici de las funcions de la Iglésia. Pero a 10 desembre de dit any 
1735, ohida la relació de 10 que per semblant funccid se practica en Barcelona, 
a ordenat que se exigescan divuit sous en tot per quiscuna funcció, repartidors 
a rahó de tres sous quiscun entre 10s indivíduos de la Capella, sempre ab 
coneixement del Mestre, y en cas de dubte ab repart als Comissaris. 
Doctor I Canonge Sulpici Pontich, Comissari. 
Canonge Francisco Regb, Comissari. Don Joseph Gelceu, Canonge Comissari. 
Doctor Barthomeu Vilabella, Canonge Comissari. 
Foren les presents ordinacions notificadas a la Capella de Cant, convocada en 
la primera pieza de I'aula Capitular per 10s predits Comissaris, als 13 desem- 
bre 173SS5. 

54<t~rdinació 19 de 1730/ modificada)). 
" ~ n  les notes marginals, els articles números 14 al 21 de les Ordinacions de 1730 

corresponen en realitat als números 1 al 8. Aquesta duplicitat de numeracio es dóna 
perqul: I'escrivh adopta una única numeració que suma les Ordinacions de 1725 més les 
de 1730. 




