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El Renaixement musical hispanic 
en les aportacions posteriors 
a Higini Anglks, 1970-1987" 

JOSEP M. GREGORI CIFRE 

El professor M. Querol intenti examinar en els anys 1 9 7 5 l  i 19802 l'es- 
tat de la musicologia als Paisos Hispinics, a través dels seus centres d'es- 
tudi i de les publicacions de més relleu. Ara, al moment de posar fil a l'agu- 
lla d'aquesta ponbncia, apareix davant nostre una perspectiva de gairebé dues 
dbcades de nombrosos -i sempre insuficients!- estudis a l'entorn de la 
música dels segles xv i XVI als Paisos Hispinics. Intentaré, doncs, una pri- 
mera aproximació a l'empresa, assenyalant-ne les tendbncies generals: 

I. L'estudi de la música del Renaixement a la Corona de Castella s'ha vist 
realment impulsat, durant aquests darrers anys, tant per estudiosos hispi- 
nics com per musicblegs estrangers. 

Els primers han dirigit els seus treballs vers la catalogació dels arxius mu- 
sicals: S. Rubio, D. Garcia i, especialment, J. López-Calo; l'estudi i l'edi- 
ció de l'obra dels polifonistes: J. Anchieta, F. Peñalosa, C. Morales, J. Váz- 
quez, F. Guerrero, J. Navarro, A. Tejada; nombrosos treballs biogrhfics i 
monografies sobre la música a les catedrals, esglésies i monestirs, i, final- 
ment, alguns --encara que pocs- estudis sobre les capelles cortesanes. 

L'atracció dels musicblegs estrangers, principalment els dels Estats Units 
d'Ambrica, per la música del Renaixement a la Corona de Castella ha anat 
in crescendo. El seu interbs el prodriem polaritzar en tres tendbncies: 1) 
L'edició de l'obra religiosa dels polifonistes castellans: G. Basurto, R. Ce- 
ballos, P. Escobar, F. Guerrero, C. Morales, J. Vázquez, T. L. de Victoria, 
S. Vivanco. 2) El món dels vihuelistas i els gbneres conreats per ells. 3) La 

* Per a les abreviatures consulteu la llista al final del Feball. 
QUEROL, M.,aDie Musikwissenschaft in Spanien~, OMz, 4, 1975, p. 208-215. 
QUEROL, M., <<Dic Musikwissenschaft in Spanien (1964-1979)~, AcM, LII, 11, 1980, p. 

75-78. 



descripció, l'estudi i la transcripció de manuscrits procedents dels arxius de 
Toledo, El Escorial, Segovia i Sevilla. 

11. La música del Renaixement a Aragó, Catalunya i Valbncia ha vist 
aparbixer treballs sobre catalogació dels seus arxius musicais -1'enco- 
mihstica tasca de J. Climent sobre els fons valencians-, l'estudi biografic 
i l'edició de l'obra dels seus polifonistes -P. Alberch, B. Ckceres, J. B. 
Comes, A. Cotes, M. Fletxa, M. Robledo, P. Ruimonte, S. Aguilera-, dels 
seus canGoners -Barcelona, Gandia, Montecassino, Uppsala (duc de Calh- 
bria)-, l'estudi de la música als seus centres catedralicis -P. Calahorra 
(Aragó), J. Climent (Valbncia), F. Civil (Girona), F. Bonastre (Tarragona) 
i J. M. Gregori (Barcelona, Vic, Tortosa)- i a les seves capelles cortesa- 
nes -M. C. Gómez, A. Atlas i T. Knighton. 

Estudis sobre la musica del Renaixement als Pai'sos Hispanics 

Deixant de banda els nombrosos articles que mossbn Anglbs dedica a l'es- 
tudi del tema, dues obres cabdals -La Música en la Corte de 10s Reyes Ca- 
tólicos i La música en la corte de Carlos V- han marcat la pauta dels tre- 
balls que hom ha realitzat posteriorment. La seva lectura ofereix, encara avui, 
un terreny farcit d'hiphtesis de treball i de suggeriments, i no cal dir que 
moltes d'elles han estat seguides i materialitzades pels estudiosos del tema. 

I .  Corona de Castella 

1. Centres cortesans: Els estudis apareguts sobre la vida musical dq les 
capelles cortesanes de Castella s'han centrat, especialment, a l'bpoca dels Aus- 
tries. L'aspecte de les seves relacions internacionals l'havia tractat, pel que 
fa a Anglaterra, J. M. Ward en <<Spanish Musicians in Sixteenth-century En- 
gland>> (1969)3, on va estudiar la relació i intercanvi musical, a través de les 
figures del P. de Monte i A. Cabezón, entre les capelles d'ambdues corones, 
arran del viatge de Felipe I1 a Anglaterra per esposar la reina Maria Tudor. 

La relació musical amb els Palsos Baixos s'ha vist enriquida -després 
dels estudis de N. Bridgman (1956)4 i P. Becquart (1963, 1967)5- per no- 

Essays in Musicology in Honor of Dragan Plamenac, Pittsburg, 1969, p. 353-364. 
<Les 6changes musicaux entre 1'Espagne et les Pays-Bas au temps de Philippe le Beau et 

de Charles Quint*, La Renaissance dans les provinces du Nord, CNRS, 1956, p. 51-61. 
<<Mate0 Romero ou Mathieu Rosmarin (1575-1647), maitre de chapelle et compositeur de 
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ves aportacions d'aquest darrer sobre la preshcia de músics i compositors 
del Nord a la capella flamenca de la Casa de Borgonya de Carlos I i Feli- 
pe 11, i la seva relació amb les capelles de les cases de Castella, al llarg del 
segle XVI, fins a arribar a la fusió d'ambdues, a partir del primer terG del se- 
gle XVII: <<Musiciens wallons en Espape>> (1980)~, <<Les rélations musica- 
les entre les Pays-Bas et l'Espagne, ca. 1500 - ca. 1 6 5 0 ~  (1985)7, i <<Per- 
manence de la musique des Pays-Bas anciens dans la musique espagnole du 
XvIe. sikcle>> (1987)~. 

També alguns investigadors hisphnics han fet les seves aportacions so- 
bre el tema: J. Espinós a <<Marcha de la Corporación del Ayuntamiento de 
Madrid compuesta sobre un motete del siglo XVI atribuido a Carlos V (En- 
sayo sobre la personalidad musical del Emperador)>> (1986)9 i, especialment, 
l'estudi de L. Robledo sobre <<La música en la Corte madrileña de 10s Aus- 
trias. Antecedentes: Las Casas Reales hasta 1556>> (1987)1°, on l'autor ofe- 
reix un treball comparatiu sobre les Cases de Castella de Juana I, Carlos I, 
Isabel de Portugal, Infantas, Felipe 11, i les de Borgonya, de Felipe I, Car- 
10s I i Felipe 11. Pel que fa al repertori hisphnic interpretat per la Capella 
Reial, sota la direcció de G. de la Hkle, Ph. Rogier i M. Romero, durant el 
cicle de Nadal, cal veure l'estudi de J. Moll ~ L o s  villancicos cantados en 
la Capilla Real a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII>> (1970)", on 
adjunta l'index dels incipits literaris dels villancicos interpretats. 

2. Aportacions biografiques: Al present apartat solament faig esment dels 
estudis biogrsics que no han estat inclosos en els volums dedicats a l'edi- 
ció d'obres completes. 

Estudis de carhcter plural els han ofert M. Agulló-Cobo a c<Nuevos do- 
cumentos para las biografias de músicos de 10s siglos XVI y XVIID (1970)12, 
continuació de l'article que amb el mateix títol publich en 196913. E. Zara- 

Philippe I11 et Philippe IV, greffies de I'Ordre de la Toison d'Orn, Archives et Bibliothbques 
de Belgique, 34, 1963, p. 11-47; i gMusiciens néerlandais ?i la cour de Madrid, Philippe Ro- 
gier et son Bco~e (1560-1647)~, Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1967. 

La musique en Wallonie et a Bruxelles, I, Bruxelles, 1980, p. 161-175. 
Instruments de musique espagnoles du XVIe. au XIXe. silcle, Europalia 85, Bruxelles, 1985, 

p. 45-50. 
AcEMO, I, 1987, p. 309-314. 
Anales del Instituto de Estudios Madrilerios, XXII, 1985, 1986. 

'O Revista dM, X, 3, 1987, p. 753-796. 
AnM, XXV, 1970, p. 81-96. 

I2AnM, XXVI, 1971, p. 199-212. 
l 3  AnM, XXIV, 1969, p. 205-225. 



138 JOSEP M. GREGORI I C I F R ~  

goza a ((Músicos benedictinos españoles (siglos xv-XVII)D (1978)14, i J. M. 
Llorens, ((Cinc0 cantores españoles en la Capilla Pontificia, (1982)15, con- 
tinuació dels seus estudis anteriors sobre el ternal6. 

Els compositors biografiats els relaciono per ordre alfabbtic: 
J. Anchieta, estudiat per I. Elias -Juan de Anchieta: apuntes históricos 

(1981)17- amb noves aportacions documentals (testament, localització de 
la seva casa natal, etc.) i comentaris musicals del Pare J. A. de Donostia. 

R. Snow en The extant music of Rodrigo de Ceballos and its sources 
(1980),18 ha ofert un assaig biobibliografic d'aquest compositor, amb un cath- 
leg ternatic de la seva obra (89 incipits) i la transcripció de quatre motets, 
i ha assenyalat les seves concomithncies lingüístiques amb l'obra de Mo- 
rales i Victoria. 

D. Preciado investiga sobre l'origen hisphnic o portuguks de Correa de 
Araujo a ((Francisco Correa de Araujo (157517-1654). Organista español o 
portugués?>> (1972)19. 

M. Martínez tracta sobre (<Gabriel Gálvez, maestro de capilla en la ca- 
tedral de Cuenca (1560-1578)~ (1975)20. D. Preciado escriví sobre (<Las es- 
clavas del canónigo vihuelista Alonso de Mudarra ( t  1580)~  (1979);2' P. 
Aizpura, sobre cJuan Navarro en la catedral de Valladolid (1562-1564)~ 
(1982)22. 

M. Navarro ha estat estudiat per D. Preciado, ((Miguel Navarro un poli- 
fonista que se hizo ermitafion (1983) ,~~  i C. Zudaire, ((Testament0 de Mi- 
guel de Echarren: el maestro de capilla Miguel Navarro ( t  1627)~  (1983)24. 

Nous aspectes biogrhfics sobre la nissaga dels organistes Peraza han es- 
tat tractats també per D. Preciado a <(El pulgar izquierdo del organista 
Francisco de Peraza I>> (1973)25, i a ((Jerónimo de Peraza, organista de la 
catedral de Palencia>> (1973)26. 

Sobre J. Vázquez han escrit E. Russell, ((The patrons of Juan Vásquez: 

l4 TSC, 3/78, 1978, p. 75-91. 
l5 AnM, XXXVI, 1981, 1982, p. 69-90. 
I6AnM, VIII, 1953, p. 39-69; XII, 1957, p. 97-122. 
I 7  Caja de Ahorros Prov. de Guipúzcoa, San Sebastián, 1981. 
I *  Detroit Studies in music bibliography, 44, 1980. 
l 9  TSM, 4/72, 1972, p. 99-105. 
20 TSM, 1/75, 1975, p. 3-7. 
21 Revista dM, 11, 1, 1979, p. 132-135. 
22 Revista dM, V, 2, 1982, p. 339-344. 
23 Revista dM, VI, 1-2, 1983, p. 423-456. 
24 Revista dM, VI, 1-2, 1983, p. 581-586. 
25 TSM, 2 / 73, 1973, p. 35-38. 
26 TSM, 3 173, 1973, p. 69-80. 



a biographical contribution>> (1972)27, i, posteriorment, L. de la Torre, 
<<Juan Vázquez en 1 5 7 2 ~  (1972)~~.  

Finalment, nous aspectes biogrifics de T. L. Victoria han estat exposats 
a través dels articles de S. Rubio, <<Dos interesantes cartas autógrafas de T. 
L. de Victoria>> (1981)~~ ,  J. E. Ayarra, <<Carta de Tomás Luis de Victoria al 
cabildo sevillano, (1983)30, i L. Diez, <<Tomis Luis de Victoria (1540 / 8? 
- 1608?>> (1986)31. També han aparegut dues noves monografies sobre 
aquest composiotr: J. Cercós - J. Cabré, Tomás Luis de Victoria (1981)~~,  
i la de J. Soler, Victoria (1983)~~.  

3. Monografies d'dmbit general i local. Centres eclesiastics: Obrim 
aquesta sbrie amb dos treballs d'imbit general, que intenten oferir una vi- 
sió sintbtica de la música del Renaixement als PaYsos Hispinics: els treballs 
de J. Sage i C. Swain <<Spain c. 1450-1600>> (1973)34 i la Historia de la mú- 
sica española. Del <<Ars Nova>> hasta 1600 (1983)35 del pare S. Rubio, que 
prengué com a mostra les dades sobre la música a la catedral de Burgos per 
elaborar l'apartat dedicat a les capelles catedralícies. 

Els estudis monogrifics sobre la música a les catedrals, esglésies i mo- 
nestirs configuren un nombre important d'aportacions: 

A. Llorden a <<Maestros organistas de la Colegiata de Antequera,, ( 1 9 8 0 ) ~ ~  
ofereix dades dels successius magisteris, des del de Luis Carril10 al de To- 
mis de Aranda. 

Sobre la música al monestir del Escorial han escrit S. Rubio a <<La mú- 
sica religiosa en El Escoriab (1974)37, J. Sierra a <<La música en el Esco- 
rial, según el P. José de Siguenzav (1983)38, i M. Noone a Music and Mu- 
sicians a t  the Escorial, 1563 to 1665 (1984)39. 

J. C. Labeaga ha estudiat <<La música en la parroquia de Santa Maria de 

27 AnM, XXVI, (1971), 1972, p. 61-74. 
28 Revista dM,  11, 1, 1979, p. 131. 
29 Revista dM,  IV, 2, 1981, p. 333-342. 
30 Revista dM, VI, 1-2, 1983, p. 143-148. 
31 A tempo, 38, Mhlaga, 1986. 
32 Espasa Calpe, Madrid, 1981. 
33 Antoni Bosch, Barcelona, 1983. 
34 A History of Western Music, I ,  London, 1973. 
35 Alianza Música, 2, Madrid, 1983. 
36 AnM, XXXIII-XXXV (1978-80), 1980, p. 51-80. 
37 TSM, 3/74, 1974, p. 67-73. 
38 Revista dM,  VI, 1-2, 1983, p. 497-520. 
39 Doctoral Dissertations in Musicology, 1983-84, AIM, 1984. 



Viana (Navarra). Siglos XVI y XVIIP (1980)40, i <<La música en la parroquia 
de San Pedro de Viana (Navarra),, (1985)~l, i ha aportat dades generals des 
del segle XVI. 

E. Casares, a la seva monografia La música en la catedral de Oviedo 
(1980)~~ ,  ha dedicat dos apartats a l'estudi de la música del Renaixement. 
J. López-Calo a La música en la catedral de Palencia, I (1980)43, ha trans- 
crit, a continuació del cathleg del seu arxiu musical, les actes capitulars des 
del 1413 al 1684. L. de la Torre ha publicat La música en la catedral de Las 
Palmas (1514-1600). Documentos para su estudio (1983)44, i R. Navarro 
ha estudiat Los maestros de capilla de la catedral de Cuenca desde el si- 
gla XVI hasta hoy (1974)45. 

D. Garcia ha tractat sobre <<La Universidad de Salamanca en la música 
de Occidenten (1987)~~,  assenyalant-ne la importhncia des del segle xv, a 
través dels tebrics que hi van editar les seves obres, i de la vinculació de 
diversos compositors de l'bpoca amb aquest centre. 

La música a la catedral de Sevilla ha merescut l'estudi de J. E. Ayarra, 
<<La música en el culto catedralici0 hispalensen (1985)47, i la reedició de les 
seves actes capitulars -conjuntament amb les de la catedral de Jaén- que 
havia publicat R. Stevenson el 195448. 

L. Jambou ha estudiat <<La capilla de música de la catedral de Sigüenza 
en el siglo XVI. Ordenación del tiempo litúrgico: del Renacimiento al Ba- 
r r o c ~ ~  (1983)49. F. Raynaud ha ofert la seva <<Contribution h l'étude des dan- 
seurs et des musiciens des fStes du Corpus Christi et de 1'Assomption 2 Tolb- 
de au xvie. et xviie. sibcle>> (1974)50. Finalment, A. Gallego ha tractat sobre 
<<Un siglo de música en Valdemoro (1582- 1692))) (1978)51. 

4. Música litúrgica i religiosa: En aquest apartat, relaciono els estudis 
dedicats a la música litúrgica i als polifonistes castellans, fent omissió dels 

40 Príncipe de Viana, 158-159, Dip. Foral de Navarra, Pamplona, 1980. 
41 Cuadernos de sección: música, 2, San Sebastián, 1985. 
42 Departamento Arte-Musicologia, Univ. Oviedo, 1980. 
43 Colección Pallantia, 16, Diputaci6n Prov. de Palencia, 1980. 
44 SEM, 1983 
45 Cuenca, 1984. 
46 AcEMO, I, 1987, p. 289-292. 
47 La catedral de Sevilla, 1984-85. 
48 La música en la catedral de Sevilla 1478-1606. Documentos para su estudio, SEM, 1985 

(2Qdici6n). 
49 Revista dM, VI, 1-2, 1983, p. 271-298. 

Mélanges de la Casa Velazquez, X ,  1974. 
Revista dM, 112, 1978, p. 243-253. 



estudis introductoris que acompanyen les seves edicions musicals i que dono 
per esmentats, implícitament, al seu apartat. 

Són diversos els treballs apareguts sobre les melodies litúrgiques i la seva 
relació amb l'obra dels polifonistes, M. Schuler a <<Spanische Musikein- 
fliisse in Rom um 1 5 0 0 ~  ( 1 9 7 1 ) ~ ~ ,  revelava la introducció de melodies li- 
túrgiques de tradició hispbica a la Capella Pontifícia, durant el papat d'Ale- 
xandre VI. 

T. Gollner, a c<Unknown Passion Tones in Sixteenth-century Spanish Sour- 
ces>> (1975)53, abordi un estudi comparatiu dels Passionaris de Saragossa, 
Toledo, Salamanca, Lisboa i Mbxic. V. D. Iambascini estudia Cisneros and 
the Restoration of the Mozarabic Rite ( 1 9 7 9 ) ~ ~ ,  i J. V. González-Valle a Die 
Tradition des liturgischen Passionsvortrags in Spanien (1974)55 feia una ani- 
lisi del tractament monbdic i polifbnic dels temes de Passió a les catedrals 
de Castella i Aragó, a través de la pervivbncia de les seves tradicions indi- 
vidualitzades, amb l'assumpció d'influbncies de la litúrgia mossarab. 

Els polifonistes castellans més estudiats han estat Morales i Victoria, i, 
amb menys intensitat, Basurto, Escobar i Vivanco: E. Russell a c<The Mis- 
sa in Agendis mortuorum of Juan Garcia de Basurto: Johannes Ockeghem, 
Antoine Brumel, and Early Spanish Polyphonic Requiem Mas>> ( 1 9 7 9 ) ~ ~ ,  
inicia l'estudi de la Missa de Difunts en el repertori dels polifonistes cas- 
tellans. 

P. M. Alexander, a The motets of Pedro Escobar (1976)57, va enriquir les 
aportacions biografiques sobre el compositor portugds, oferint l'estudi i la 
transcripció dels vint-i-un motets d'Escobar conservats a l'arxiu de la ca- 
tedral de Tarazona. 

L. M. Merino va fer l'estudi i la transcripció de The Masses of Francis- 
co Guerrero (1528-1599) ( 1 9 7 2 ) ~ ~  en tres volums. 

Els estudis sobre la polifonia religiosa de Morales d'aquests darrers anys 
cal obrir-10s amb la monografia de S. Rubio Cristóbal de Morales. Estudio 
critico de su polifonia (1969)59, a partir del qual, les aportacions sobre el 
tema han estat, majoritbiament, obra de musicblegs nord-americans: 

52 AnM, XXV (1970), 1971, p. 27-36. 
53 JAMS, XXVIII, 1,  1975, p. 46-71. 
54 Ph. D., Univ. deccornell, 1979. 

Ph. D., Univ. de Munich, 1974. 
56 TVNM, XXXIWI, 1979. 

M. M., Univ. d'Indiana, 1976. 
58 Ph. D., Univ. de California, Los Angeies, 1972, 3 vols. 
59 Biblioteca <<La ciudad de Diosw, El Escorial, Madrid, 1969. 



R. D. Bostic, Cristobal de Morales: ((Ilprimo libro de motetti a sei voce. ..,> 
un historical study andpe~orming edition (1973)~~. J .  A. Smith, The 16 Mag- 
nificats of Cristobal de Morales: Elements of Style and Performance 
(1976)~~ .  H. Leuchtmann, ((Drei bisher unbekannte Parodiemessen von 
Morales, Lechner und Lasso, Neufunde in einer Neresheimer Handschrift 
von 1 5 7 8 ~  (1980)62. G. E. Bruner, Editions andAnalysis of Five Missa Be- 
ata Virgine by the Spanish Composers: Morales, Guerrero, Victoria, Vivanco 
and Esquivel (1980)63, i E. Russel. ((A new manuscript source for the mu- 
sic of Cristobal de Morales Lost Missa pro Defunctis and early Spanish re- 
quiem traditionw (1980)@, on estudia aquesta obra conservada a la cate- 
dral de Valladolid, en un manuscrit copiat a finals del segle xvr, que conté 
també obres de R. Ceballos 

Sobre Alonso de Tejeda, i previ a l'edició de la seva obra, D. Preciado 
en va estudiar els ((Cantus firmus ostinati de Alonso de Tejeda, (1972)65. 

L'obra religiosa del compositor avilks Sebastián de Vivanco va veure 
--després de la tesi doctoral de M. Cantor sobre The aliber Magnificarum)) 
of Sebastian de Vivanco (1967)~~- la continuació del seu estudi en els tre- 
balls d'E.A. Arias, The Masses of Sebastian de Vivanco (ca. 1550-1622): 
A Study of Polyphonic Settings of the Ordinary in Late Renaissance Spain 
( 1 9 7 1 ) ~ ~ ,  i ctcanonic Usage in the Masses of Sebastian de Vivanco>> 
(1986)~*,on, després d'una breu síntesi biogrhfica, intenta demostrar com 
1'6s de l'estil imitatiu i l'assumpció de la complexa tBcnica del contrapunt 
nbrdic no contrarresten la intensitat expressiva del seu discurs. 

La polifonia religiosa de T. L. de Victoria ha estat estudiada per E. C. 
Cramer a The Officium Hebdomadae Sanctae of Tomas Luis de Victoria: A 
Study of Selected Aspects and un Edition un Commentary (1973)~~.  K.  Fis- 
cher a ccunbekannte Kompositionen Victorias in der Biblioteca Nazionale 
in Rom>> (1975)70, atribueix a Victoria deu salms a quatre veus conservats 
al manuscrit SantHS, 1218, i n'ofereix l'estudi analític. H. E. Gudmundson, 

60 M .  M., Univ. de 1'Estat de Florida, Tallahasse, 1973. 
D. M. A., Univ. de Texas, Austin, 1976. 

62 MBayern, XX, 1980, p. 15-37. 
63 D. M. A., Univ. d'Illinois, Urbana-Champaign, 1980. 
64 AnM, XXXIII-XXXV (1978-80), 1980, p. 9-50. 
65 TSM, 2/72, 1972,, p. 48-50. 
66 Ph. D., Univ. de New York, 1967. 
67 Ph. D., Univ. del Northwestern, 1971, 2 vols. 
68 AnM, 41, 1986, p. 135-146. 
6P Ph. D., Univ. de Boston, 1973. 
'OAMw, XXXIIl2, 1975, p. 124-138. 



a Parody and Symbolism in three battle Masses of the sixteenth century 
(1976)71, fa un estudi comparatiu entre La Bataille de C. Janequin, la Mis- 
sa de Batalla Escoutez de F. Guerrero i la Missa pro victoria del composi- 
tor dYAvila, i analitza l'ús que fan tots tres d'elements simbblics, bestrets 
de La Guerre del primer autor. Cal citar, finalment, l'estudi de P. J. Wash, 
Romantic Elements in the Music of Palestrina and Victoria (1979)72. 

5. Música civil: Els treballs de caricter sintbtic els tractaré al final de la 
ponbncia. L'obra civil de Juan del Enzina va ser estudiada per M. Querol a 
<<La producción musical de Juan del Enzina (1469-1529)~ (1969)~~,  poste- 
riorment han escrit sobre el tema S. Rubio, <<Autores y estilos en el Can- 
cionero Musical de Palacio (CMP). Ensayo de crítica estilística. I. Juan del 
Enzinan (1977)74 -on qüestiona algunes de les atribucions fetes per Bar- 
bieri, Anglbs, Querol i Jones-Lee d'obres d'Enzina, d'acord amb l'anilisi 
de les constants prbpies de la seva grarnitica compositiva-; i J. R. Lee, The 
ctvillancicos)) of Juan del Enzina (1979)75. 

Els villancicos de l'extremeny Juan Vázquez han estat estudiats per E. A. 
Russell, Villancicos and other Secular Polyphonic Music of Juan Vasquez: 
a Courtly Tradition in Spain's ccSiglo de Oro,) (1970)~~,  i D. Becker a ccDeux 
aspects de la chanson plyphonique en Espagne: le Chansonnier d'uppsala 
et la récopilation de sonetos et villancicos de Juan Vázquez (1554-1561)~ 
(1981)77, on estableix tres categories en l'obra civil de Vázquez, segons que 
els temes tinguin caricter pastoral, tradicional o madrigalesc. 

M. Randell, a cesixteenth-century Spanish polyphony and the poetry of 
Garcilaso,, (1974)78, estudia els esquemes mbtrics italians introdui'ts als Pai- 
sos Hispinics per Bosci i Garcilaso, i la seva adequació a un estil musical 
que difereix del villancico tradicional. 

Sobre el romance ha versat el treball J. Z. Evans a The Spanish Polyp- 
honic Ballad from c. 1450 to c. 1650 (1975)79, i C. R. Lee ha estudiat els 
gbneres civils a Spanish Polyphonic Son8 c. 1460-1535 (1981)~~.  

71 Ph. D., Univ. de Michigan, 1976. 
72 M. A., Univ. de 1'Estat de California, 1979. 
73 AnM, XXIV, 1969, p. 121-132. 
74 TSM, 3/77, 1977, p. 67-78. 
75 M. A., Univ. de 1'Estat de California, 1979. 
76 Ph. D., Univ. del sud de Califomia, 1970. 
77 La Chanson d la Renaissance, Actes du XXe. Colloque d'Études Humanistes du CESR, 

Univ. de Tours (1977), Van de Velde, 1981, p. 275-293. 
78 MQ, LX/l, 1974. 
79 Ph. D., Univ. de Columbia, 1975. 

Ph. D., Royal Holloway, London, 1981. 
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M. Querol, en el primer apartat de Villancicos polifbnicos del siglo x w  
(1982)81 estudia la forma musical del villancico hisphic dels segles xv i XVI, 
desvinculada de la seva estructura literiria, i demostra com les seves múl- 
tiples variants no eren tingudes en compte pels compositors, a l'hora d'es- 
criure'n la música. 

E. Sohns ofereix <<Seis versiones del villancico Con qué la lavaré en 10s 
cancioneras españoles del siglo XVID (1987)82.D. Preciado a <<Canto tradi- 
cional y polifonia en el primer Renacimiento españolu (1987)83, estudia els 
elements melbdics tradicionals, els temes traidicionals emprats pels poli- 
fonistes, els temes aliens al repertori tradicional hisphnic i la presencia dels 
ritmes amalgamats, en el CMP. 

6. Música instrumental: Dins l'imbit de la música instrumental predo- 
minen, bbviament, els estudis sobre els vihuelistas i la música per a tecla. 
Aquesta darrera serh aprofundida en una altra ponencia, per la qual cosa in- 
tentaré esmentar, encara que no d'una forma exhaustiva, els treballs més sig- 
nificatius. 

Un treball bibliogrhfic sobre el tema és el de M. A. McCutcheon, Gui- 
tar and Vihuela. An Annoted Bibliography (1985)84. 

El romance, en el repertori vihuelistic, ha estat examinat per W. R. Dic- 
kerson, The <<Romances Viejosu of the Spanish Renaissance instrumen- 
tal prints ( 1 9 7 2 ) ~ ~ .  C. Jacobs a c<The Spanish frontier Ballad: Historical, 
literary and musical associations>> (1972)86, estudia la temhtica d'alguns 
dels <<romances fronterizos>> recollits pels vihuelistas, igual que G.  Simp- 
son i B. Mason a eThe 16th-century Spanish Romance: a Survey of the 
Spanish Ballad as found in the Music of the Vihuelistasw (1977)87,i J. Et- 
zion a cThe Spanish polyphonic ballad in 16th-centuryy vihuela publi- 
cations>> ( 1 9 8 1 ) ~ ~ ,  on estudia les causes de la predilecció dels vihuelis- 
tus per aquest genere, i n'analitza l'estructura a l'obra de Milh, Narváez, 
Mudarra i Valderrábano. t 

La relació del repertori polifbnic amb els vihuelistas ha estat analitzada 
per J. J. Rey, ccEnríquez de Valderrábano. Siete obras de Cristóbal de Mo- 

a' MME, XLII, 1982., p. vii-x. 
82 Revista dM, X/1, 1987, p. 173-220. 
83 AcEMO, I, 1987, p. 171-184. 
84 Pendragon Press, New York, 1985. 
85 Ph. D., Univ. d'Iowa, 1972. 
86 MQ, LVIIV4, 1972, p. 605-621. 

Early M, 5, 1977. 
88 MD, XXXV, 1981, p. 179-197. 
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rales para una y dos vihuelas,, (1976)89, i G. G. Eisel, Selected Motets of 
Nicholas Gombert and Adrian Gombert as Reflected in the vihuela Intabu- 
lations of Miguel Fuenllana, Diego Pisador and Enriquez de Valderrába- 
no (1980)90. 

Sobre els múltiples aspectes lingüístics i formals relacionats amb els vihue- 
listas i els gkneres instrumentals, han escrit: M. E. Grebe, <<Modality in the 
Spanish Vihuela Music of the Sixteenth-Century and its Incidence in La- 
tin-Americann Music>> (1972-73)91. R. Hudson, a eThe Folia, Fedele and 
Falsobordone,, (1972)92, estudia l'origen de la folia i el seu pas a Itllia, on 
seria objecte de diverses variacions instrumentals. M. Honegger ha tractat 
de <<La tablature de D. Pisador et le problkme des altérations au xvie. sik- 
cle,, (1973-74)~~, i L. E. Eubank sobre Spanish Intabulations in the Sixte- 
enth Century ( 1 9 7 4 ) ~ ~ . ~ e s  aportacions de l'australil J. Griffiths sobre el tema 
han estat diverses; citem entre d'altres: cThe vihuela Book El Parnaso by 
Esteban D a z a ~  (1976)95,<<La Fantasia que contrahaze la harpa de Alonso 
de Mudarra; estudio histórico-analitico,, (1986)96, i <<La evolución de la fan- 
tasia en el repertori0 vihuelistico>> (1987)~~.  

L. Jambou a Les origines du tiento (1982)98, ofereix un mostrari del tien- 
to vihuelistic durant el segon terC del segle xvr i estudia les raons de la seva 
adequació als instruments de tecla; tracta sobre la glossa, la variació, la fan- 
tasia i el tiento a <<Las formas instrumentales en el siglo XVID (1987)99. 

Sobre els aspectes relacionats amb l'ornamentació i la composició, cal 
assenyalar els treballs de M. A. Esther-Sala, La ornamentación en la mú- 
sica de tecla ibérica del siglo xv1(1980)'~~; D. Preciado, <<Las glosas musi- 
cales según el Tratadista español del siglo xvr Diego Ortiz>> (l983)lo1; J. Sa- 
vall, <<ContribuciÓn al estudio de la obra instrumental de Diego Ortiz>> 
(1986)lo2, i M. A. Roig-Francolí, Compositional Practice in the Instrumental 

89 TSM,1/76, 1976, p. 3-8. 
90 M .  A., Univ. de 1'Estat de California, 1980 
91 AnM, XXVI (1971), 1972, p. 29-60 i XXVII (1972), 1973, p. 109-130. 
92 MQ, LVIIIl3, 1972, p. 398-41 1. 
y3 RdM, LIX (1973), LX (1974). 
y4 Ph. D. Univ. d'Indiana, 1974. 
95 SMA, 10, 1976. 
96 Revista dM, 1x11, 1986, p. 29-40. 
y7 AcEMO, I, 1987, p. 315-322. 
98 Collection de la maison des pays ibtriques, 10, CNRS, Paris, 1982. 
99 AcEMO, I, 1987, p. 293-308. 
'O0 SEM, 1980. 
'O' RMV, 9-11, Caracas, 1983, p. 223-247. 
'O2 MAC, j2, 1986, p. 17-25; 3, 1986, p. 40-5 1. 



Music of Mid-Sixteenth-Century castilian Court Composers (Cabezón, 
Fuenllana and Narváez) in the light of Tomas de Santa Maria's c<Arte de 
tañer fantasiaw and others Contemporaneous Treatises (1986-87)lo3. 

La relació entre el terreny de la dansa i la polifonia ha estat estudiada per 
J. J. Rey, Danzas cantadas en el Renacimiento español (1978)lo4. Del ma- 
teix autor fem constar els treballs <El manuscrit0 Rarnillete deflores 1593n 
(1975)lo5, transcrit i estudiat a Ramillete deflores. Colección inédita de pie- 
zas para vihuela (1593) (1975)lo7, ctRamillete de flores inediti per vihue- 
la>> (1976),lg7 i aReivindicación de un re>> (1987)lo8. 

Val a dir que en aquesta mena de vol d'ocell sobre aspectes relacionats 
amb el món de la música instrumental no faig esment dels nombrosos tre- 
balls que afecten unilateralment l'estudi dels tractats dels vihuelistas, ni de 
les seves edicions critiques i reproduccions facsímils, car depassaria l'ob- 
jectiu de la nostra empresa. 

7. Organologia: J. M. Lamaña, a <<Las instrumentos musicales en la Es- 
paña medieval,, (1973)lo9, va fer un exhaustiu estudi sindtic sobre el repertori 
iconogrific hispinic fins al segle xv. 

Sobre l'orgue, esmentem els treballs de J. E. Ayarra, Historia de 10s gran- 
des Órganos de cor0 de la catedral de Sevilla (1974)11°, i El órgano en Se- 
villa y su provincia (1978)"'. L. Jambou ha escrit sobre <<El Órgano en la 
península ibérica entre 10s siglos XVI y xvn. Historia y estética>> (1979)'12, 
i J. M. Arrizabalaga, <<En torno al concepto sonoro del órgano hispano de 
10s siglos XVI y XVII>> (1981)*13. A. Baciero ha publicat El Órgano de cdmara 
del Convento de la Encarnación de Ávila (1982)114, i A. Sagasta - L. Ta- 
berna, Órganos en Navarra (1985)l15. 

Sobre altres instruments han escrit: P. Abondance. <<La vihuela du Mu- 

'O3 Ph. D., Univ. d'Indiana, curs 1986-87. Ressenyada per ADKINS, C. i DIKINSON, A., a Doc- 
toral Dissertations iu Musicology, Desember 1986-November 1987, AMS, 1988, p. 5. 

'O4 SEM, 1978. 
'O5  TSM, 2175,1975, p. 41-48. 
'O6 SEMA, Alpuerto, Madrid, 1975. 
'O7 Fronimo, IVl1.5, 1976. 
'O8 AcEMO, I, 1987, p. 331-332. 
'O9 Miscellanea Barcinonensia, XXXV, Barcelona, 1973, p. 41-72. 

' 

' ' O  Madrid, 1974. 
' I '  Obra Cultural Caja de Ahorros Prov. de San Femando, Sevilla, 1978. 
' I 2  Revista dM, 1111, 1979, p. 19-46. 
' I 3  AcICNM, 1981, p. 249-266. 
'I4 Consejo General de Castilla y León, Madrid, 1982. 

Institución ~~Principe de Viana*, Gobierno de Navarra, 1985. 
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sée Jacuqemert-André: restauration d'un document unique>> (1980)l16; R. 
Pérez, sobre <<Una vihuela de arco y un bajón del Convento de la Encarna- 
ción de Avila>> (l982)ll7, i <<Las instrumentos renacentistas de la catedral 
de Salamanca: cromomos y bornbardas>> (1983)118, B. Kenyon ha estudiat 
<<The wind-instrument maker Bartolomé de Selma (t 1616) his family and 
workshop>> (l986)ll9. 

A. Corona ha tractat sobre <<La vihuela et la guitare>> (1985)120;l'arpa ha 
estat estudiada per M. R. Calvo-Manzano, <<El arpa en el Renacimiento es- 
pafiol>> (1986)121, i C. Bordas, <<The double harp in Spain from the 16th to 
the 17th centuries>> (1987)122, 

8. Edicions d'obres completes: S. Rubio va editar Juan de Anchieta. Opera 
Omnia (1980)123, amb una introducció biogrifica a cura d71. Elias Odriozola. 

L'obra civil de Juan del Enzina ha estat editada, amb diferents criteris, 
per C. Terni, Juan del Encina. L'opera musicale (1974)124, i R. O. Jones - 
C. R. Lee, Juan del Encina. Poesia lírica y Cancionero musical (1975)125. 

La polifonia religiosa de F. Guerrero ha estat editada per J. M. Llorens, 
Francisco Guerrero (1528-1599). Opera omnia (1978-1987)126, i E. Arias, 
Three Masses (1979)127. 

M. Querol i J. M. Llorens van tenir cura de l'edició del vuitb volum de 
la sbrie Cristóbal de Morales. Opera Omnia (1971)128, iniciada per mossbn 
Anglbs. M. Querol i A. Muñiz van publicar Cristophori de Morales. Pro De- 
functis Missa a 4 (1975)129. 

S. Rubio editi Juan Navarro. Psalmi, Hymni, Magnificat ... ac Antipho- 
nae B. Virginis (1978)130; D. Preciado, Franciso de Peñalosa (ca. 1470- 

1 1 6  RdM, LXVI, 1980, p. 57. 
Revista dM, 11111-2, 1982. 

l I 8  Revista dM, VI/l-2, 1983, p. 373-422. 
GSJ, XXXIX, 1986. 

120 Instruments de musique espagnole du XVIe. au XIXe. silcle, Europalia 85, Bruxelles, 
1985, p. 73-91. 

12' Fundaci6n Banco Exterior de España, Madrid, 1986. 
'22 Early M ,  XV, 2, 1987, p. 148-163. 

Caja de Ahorros Prov. de Guipúzcoa, 1980. 
124 Univ. Degli Studi di Firenze, 1974. 
125 Castalia, Madrid, 1975. 
126 MME, XXXVI (1978), XLIII(1985), XLV(1987). 
12' A-R., Madison, 1979. 
12' MME, XXXIV, 1971. 
12' M. HispBnica, 3, 1975. 
130 Biblioteca <La ciudad de Dioss, El Escorial, Madrid, 1978. 
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1518). Opera omnia I. Motetes (1986)131 i l'obra d'Alfonso de Tejada (ca. 
1556-1628). Polifonista español (1974-1977)132; S. Rubio publica Juan 
Vázquez. Agenda Defunctorum (1975)133 i l'officium Hebdomadae Sanc- 
tae de Tomás Luis de Victoria (1977)134. 

9. Edicions i estudis sobre cantoners i reculls polifdnics diversos: Un in- 
ventari general de l'obra conservada, manuscrita i impresa, dels autors hisph- 
nics ha estat dut a terme per J. M. Llorens a <<La música espaiiola en la segunda 
mitad del siglo XVI: Polifonia, música instrumental, tratadistas,, (1987)135. 

El Cancionero de la Colombina --estudiat per G. Haberkamp a c<Die wel- 
tliche Vokalmusik in Spanien um 1500. Der Cancionero musical de Co- 
lombina von Sevilla und ausserspanische Handschriften,, (1968)136- ha es- 
tat editat per M. Querol (1971)137. 

El Cancionero de la Casanatense ha estat estudiat per A. S. Wolff a The 
Chansonnier Biblioteca Casanatense 2856: history, purpose and music 
(1970)138, i editat per M. Querol a I. Madrigales españoles inéditos del si- 
gla xvr, 11, Cancionero de la Casanatense (1981)139. 

D. Preciado a <<Ocho himnos de polifonia espahola>> (l974)l4O, transcriu 
vuit obres de Boluda, Ceballos i Bernal, conservades al Ms. 2 del Mones- 
tir de Guadalupe. 

D. Devoto a <<Reconstruction d'un chansonnier espagnol inédite du XVIe. 
sibcle: une expérience pédagogique>> (l982)l4l, assaja la reconstrucció d'un 
cangoner hisphnic mitjan~ant el manuscrit Rodríguez-Moñino i el manus- 
crit 15.41 1 del Museo Lázaro Galdiano de Madrid. 

Sobre el CMP han escrit J .  J. Rey, <<El Cancionero Musical de Palacio,, 
(1980)142 i E. F. Soto, A Study of the c<Villancicosu of Juan del Encina in 
the Cancionero Musical de Palacio (1982)143, on analitza i transcriu cin- 
quanta-tres villancets d'Enzina. 

13'SEM, 1986. 
132 Alpuerto, Madrid, 1974-1977, 2 vols. 
L33 Real Musical, Madrid, 1975. 
134 IMRC, Cuenca, 1977. 
135 AcEMO, 1, 1987, p. 189-288. 
'36 Münchner Veroffentlichungen zur Mg., 12, Tutzing, Schneider, 1968. 
137 MME, XXXIII, 1971. 
13* Ph. D. Univ. de 1'Estat del Nord de Texas, 1970, 2 vols. 
139 MME, XL, 1981. 
I4O TSM, 3/74, 1974, p. 1-20. 
141 RM, 11, 1982, p. 7-17. 
L42 Ciclo de Misica Medieval Espafiola, Fundaci6n J .  March, Madrid, 1980. 
143 M. M., Univ. de 1'Estat de California, 1982. 



Sobre el repertori conservat en el Escorial han treballat: T. J. McGari, en 
el Codex Escorial Ms. V.III.24: an historical-analytical evaluation and trans- 
cription (1973)144, recull del repertori franc-borgonyó del segon quart del 
segle XV; E. Southern, sobre c<The Escorial Monastery Library Ms. IV. a. 
24 (Inventary of Contents)>> (1969)145, i, posteriorment, M. K. Hanen a The 
Chansonnier El Escorial Ms. IV. a. 24 (1983)146, del qual ofereix la trans- 
cripció completa. 

Per altra banda, A. A. Moerk ha estudiat The Seville chansonnier: An edi- 
tionn of Sevilla 5-1-43 and Paris N. A. Fr. 4379 (I) (1971)147 i R. H. Slade 
sobre A Study of the Music Manuscript Sevilla I (1983-1984)14*. 

El Cancionero de la catedral de Segovia ha vist la seva reproducció en 
facsímil (1977)149, i l'estudi de N. K. Baker, An unnumbered manuscript of 
polyphony in the archives of the Cathedral of Segovia: its provenance and 
history (1978)150. 

10. Catdlegs i estudis sobre manuscrits diversos: Durant aquest període 
temporal que avui tractem, han comengat a aparkixer alguns cathlegs dels 
arxius musicals de Castella, que, en la seva majoria, descriuen cbpies pos- 
teriors manuscrites d'obres dels polifonistes castellans. Vegeu els editats per 
J. López-Calo: La música en las catedrales de Castilla, XVI. Valladolid: Ar- 
chivo de Música, I. (1971)151, Catálogo del Archivo de Música de la Cate- 
dral de Ávila (1978)152, La música en la catedral de Zamora. I. Catálogo 
del Archivo de Música (1985) '~~,  i La música en la catedral de Segovia. I. 
Catálogo del Archivo de Música (1988)154, a més del de Palbncia. S. Ru- 
bio: Catálogo del Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo el Real 
de El Escorial (1976)155, D. Garcia: Catálogo Archivo de Música de la Ca- 
tedral de Salamanca (1981)156, i J .  M. Muneta: Catálogo del archivo de mú- 
sica de la catedral de Albarracín (1984)157. 

144 Ph. D., Univ. de Cincinnati, 1973, 2 vols. 
145 MD, XXIII, 1969, p. 41-81. 
146 Institut of Medieval Music, Ltd., Sui'sse, 1983, 3 vol. 
14' Ph. D., Univ. de 1'Est de Virginia, 1971. 
148 Ph. D., Univ. de Chicago, curs 1983-1984. 
L49 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1977. 
lSO Ph. D., Univ. de Maryland, 1978, 2 vol. 
15' Fundaci6n J. March, Programas, 1971. 
lS2 SEM, 1978. 
153 Diputaci6n Prov. de Zamora, 1985. 
154 Diputaci6n Prov. de Segovia, 1988. 

IMRC, 1976. 
IMRC, 1981. 

15' Teruel, 1984. 
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D'altres estudis sobre localització de repertori polifbnic han estat els 
de I. Fernández de la Cuesta, <<Cantorales polifónicos de la Abadia de San- 
to Domingo de Silos)) (1974)158, on presenta dos cantorals del segle XVI, 
amb obres de Guerrero, Morales, Victoria i Vivanco; D. Crawford, aThe 
Francesc0 Sforza Manuscript at Casale Monferrato, (1971)159, cbpia 
del 1594 que conté cinc Magnificats de Victoria, i <<Two Choirbooks of 
Renaissance Polyphony at the Monasterio de Nuestra Señora de Guada- 
lupe)> (l977)l6O. 

R. Stevenson a <<The Toledo manuscript polyphonic Choirbooks and 
some other lost or little know Flemish Sources>> (1973)161, ofereix una llis- 
ta dels autors hisphnics que hi conserven obres. L. Spiess i T. Stanford a An 
Introduction to certain Mexican Musical Archives (1969)162 oferien la re- 
lació d'obres d'autors hisphnics -Aguilera, Alba, Ceballos, Guerrero, Mo- 
rales, Pujol, Ruimonte, Victoria, Vivanco- conservades als arxius de Mb- 
xic, Tepotzotlan, Puebla i a diverses col.leccions privades. 

R. Snow ha tractat sobre <<Music by Francisco Guerrero in Guatemala), 
(1987)163; R. de Zayas sobre <<Dos piezas sin texto atribuidas a Cristóbal de 
Morales en el Códice de San Juan de Ixcoi)> (1986)164; M. Perz, de c<Polish- 
Spanish Music Miscellanea of the 16th and 17th centuriesn (1987)165, i, fi- 
nalment, esmentem també el treball d'E. Lemmon sobre c<Spanish music of 
the middle ages and golden age: a select discography~ (1982) '~~.  

Il. Aragó, Catalunya i Valincia 

1. Centres cortesans: Noves aportacions sobre el tema han estat les de 
A. Atlas a Music ut the Aragonese Court of Naples (1985)167, on, a través 
de l'estudi documental dels fons arxivístics napolitans, ofereix una valuo- 
sa aportació de dades histbriques i una posada a punt sobre la música a la 
Cort de Nhpols, d'Alfons IV a Frederic I. Acompanya l'estudi l'edició de 
diverses obres conservades a manuscrits relacionats amb la cort. 

TSM, 2/74, 1974, p. 35-39. 
'59 JAMS, XXIVl3, 1971. 
I 6 O F A M ,  XXIX, 1977, p. 145-174. 

FAM, XX/3, 1973. 
'62 Detroit studies in Music Bibliography, 15, 1969. 
163 Nassarre, 11111, 1987, p. 153-202. 
Ib4 MAC 4, 1986, p. 10-17. 

AcEMO, I, 1987., p. 325-330. 
Ici6 AnM, XXXVII, 1982. 

Cambridge Univ. Press, 1985. 
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G. Nugent a <<Music for Deposed House of Aragon: Sfortuna e Speran- 
za>> (1986)168, estudia els motius de la dedicatbria de la Missa Ferdinandus 
dux Calabriae de Jachet de Mantua a Ferran d'Aragó. 

La música a la cort de Ferran I1 d'AragÓ ha estat estudiada per T. Knigh- 
ton a Music and musicians ut the court of Fernando of Aragon, 1474-1516 
(1983)169; la mateixa autora ha tractat sobre <<Northern influence on cultu- 
ral developments in the Iberian Peninsula during the fifteenth century>> 
(1987)170, i a la vegada ofereix noves dades sobre músics catalans a Music 
in Catalonia in the Fifteenth and Sixteenth Centuriesl7l. 

Recentment, K. R. Kreitner ha estudiat Music and Civic Ceremony in Late- 
Fifteenth-Century Barcelona (1987)172. 

2. Estudis biografics: Sobre P. Alberch --organista de la seu de Barce- 
lona i primer autor hispinic conegut, que edita la seva obra civil amb el ti- 
tol de <<Madrigals>>- vegeu l'estudi de J. Romeu, <<Notas a la bibliografia 
del músico Pere Alberch Vila>> (1971)173, i els meus treballs: <<Assaig crí- 
tic-bibliogrlfic sobre Pere Alberch i Ferrament, llias Vila (15 17-1582)>>174 
i <<La nissaga dels organistes Vila i les famílies Alberch, Vila, Ferran i Fe- 
rrament de la ciutat de Vic al segle X V I > > . ) ' ~ ~ .  

La figura de J. Brudieu ha rebut l'aportació biogrifica de P. Pujol <<No- 
ves dades per a la biografia de Brudieu>> (1984)176. R. Coloma ha estat trac- 
tat per F. Bonastre a ctL'estada del compositor Rafael Coloma a la catedral 
de Tarragona (1589-91, 1595-1600)n 177. 

J.Climent ha estudiat el valencil J.B. Comes: <<Qué año nació Juan Bau- 
tista Comes?>> (1975) '~~  i Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio bio- 
gráfico (1977)179. 

Sobre A. Cotes han escrit J. Climent a <<Ambrosi0 Cotes (1550?-1603): 

16' La musique et le rite sacré et profane, 11, Actes XIII CongrCs SIM, Strabourg, 1986, p. 
181-194. 

169 Ph. D., Cambridge, 1983. 
170 The Society for Renaissance Studies, Oxford Univ. Press, 1987, p. 221-237. 
17' Anglo-Catalan Society Occasional Publications, London (en premsa). 
'72 Ph. D., Univ. de Duke, 1987(en curs). 
'73 AnM, XXVI, 1971, p. 75-92. 
L74 AnM, 42, 1987, p. 93-104. 
175 RM VI-VII, 1986-1987, p. 49-76. 
176 Valls &Andorra, Andorra, 1984, p. 353-357. Reedició de l'apsndix editat per l'autor a El 

Madrigals i la Missa de Difunts d'en Brudieu de PEDRELL, F.  i ANGLBS, H. (1921), p. 153-156. 
177 RM, 111, 1983, p. 59-79. 
17' TSM, 1/75, 1975, p. 20-22. 

MES, 11, Madrid, 1977. 



152 JOSEP M. GREGORI I CIFRB 

su paso por la catedral valentina,, (197 l)lgO i J. M. Soler, El polifonista vi- 
llenense Ambrosio Cotes (1550-1603) (1979)lg1, on fa un estudi genealb- 
gic sobre Cotes i segueix el pas del compositor per les catedrals de Santia- 
go, Capella Reial de Granada, catedrals de Valbncia i Sevilla; ofereix un 
inventari de la seva producció musical i una trentena d'obres transcrites per 
J. López-Calo, L. Hemández, J. Climent i J. Piedra. 

Aspectes biogrhfics dels Mateu Fletxa, oncle i nebot, han estat estudiats 
per A. Ávila i J. R. Buendia a <<Datos sobre la música del Renacimiento en 
la catedral de Sigiienza: Mateo Flecha el Viejo y Hernando de Cabezónn 
(1981)lg2, i M. C. Gómez, <<Precisiones en tomo a la vida y obra de Mateo 
Fletxa el joven,, (1986)lg3. 

L. Bianconi, a <<Sussidi bibliografici per i musicisti siciliani del Cinque 
e Seicenton (1972)lg4, actualitza bibliogrhficament el tema i aporta dades 
sobre el context de S. Raval a Palermo. 

El polifonista aragonbs M. Robledo ha estat estudiat per P. Calahorra a 
<<El polifonista Melchor Robledo y su obra (t 1586)~  (1976)lg5, R. Stevenson 
a <<Spanish musical impact beyond the Pyrenees (1250-1500),> (1987)lg6, re- 
cull algunes de les dades biogrhfiques de G. Despuig, B. Icart i P. Oriola, 
entre d'altres. 

3 .  Monografies d'ambit local. Centres eclesiastics: Sobre la música a la 
seu de Barcelona, vegeu els meus treballs: La música del Renaixement a la 
catedral de Barcelona, 1540-1580 (1986)lS7, on ofereixo transcripcions 
d'obres inbdites de P. Alberch, P. J. Aldomar, J, Ferrer, G. Terrassa i P. Vila, 
i els articles <<Mateu Ferrer tenorista i mestre de cant de la Seu de Barce- 
lona (1477-1498)~ (l983)lg8, <<Els mestres de cant de la Seu de Barcelona 
en el Renaixement,, (1984)lg9, i <<La capella de cantors de la Seu de Bar- 
celona en el Renaixement,lgo. 

La música a Girona ha estat estudiada per F. Civil, <<Perspectiva musi- 

Is0 TSM, 1/71, 1971, p. 16-20. 
lS1 IEA, Diputaci6n Prov. de Alicante, Valencia, 1979. 
Is2 RM, I, 1981, p. 195-202. 
Is3 Revista dM, IW1, 1986, p. 41-56. 
Is4 RIM, VIU1,1972. 
lS5 AnM, XXXI, 1976, p. 3-36. 
Is6 AcEMO, I, 1987, p. 115-164. 
lS7 Ph. D., Univ. Autbnoma de Barcelona, 1986, 2 vol. 
lSB RM, 111, 1983, p. 8-37. 
Is9 RM, IV, 1984, p. 19-79. 
190 RM, VI-VII, 1986-1987, p. 41-48. 



cal de Gerona, de 10s años 1000 al 1 5 0 0 ~  (l981)l9l, i per mi mateix a <<Pere 
Alberch artífex de la relació musical entre les Seus de Girona i Barcelona 
en el Renaixement tardi>> (1986)192. Sobre Olot, cal veure l'article de C. Sala 
<<El benefici musical de l'hngel custodi (o benefici de l'orgue) en el seu ori- 
genu (1984)lg3. 

Sobre la música a Lleida han escrit J. Mujal, Lérida, Historia de la MÚ- 
sica ( 1 9 7 5 ) ' ~ ~ ~  i B. Calle, Organos y organistas de la catedral de Lérida 
(1278-1978) (1980) '~~.  

La música a Aragó ha estat estudiada per P. Calahorra: Historia de la 
música en Aragón. Siglosr-xw (1977)lg5, La música en Zaragoza en 10s si- 
glos xvr y XVII. I. Organistas, órganos y organeros. 11. Polifonistas y Mi- 
nistriles ( 1 9 7 8 ) ' ~ ~  i <<Dos inventarios de 10s siglos XVI y XVII en la Cole- 
giata de Daroca y dos pequeñas crónicas darocenses>> (1982)lg7. 

J. Climent ha tractat el tema a VaEncia, <<La capilla de música de la ca- 
tedral de Valencia>> (1983)198. 

4. Música litúrgica i religiosa: Predominen els estudis sobre temes i au- 
tors aragonesos, a través dels treballs de P. Calahona: <<Vexilla Regis: Him- 
no polifónico del siglo xv del Archivo Musical de la Catedral de La Seo de 
Zaragoza>> (1985)lg9, <<Un SOS musicológico: Cantiones Sacrae IV, V, VI 
vocum et Hieremiae Prophetae Lamentationes sex vocurn. Auctore Petro Ri- 
monte. Antverpiae. Apud Petrum Phalesiurnl, (1986)~OO, i <<La temática de 
las composiciones de Melchor Robledo>> (1987)201. 

La música a l'entorn de la representació litúrgica ha estat estudiada per 
J. Baucells, <<El cant de la Sibilala a la catedral de Barcelona>> (1981)202, i 
J. F. Massip, <<El repertori0 musical en el teatro medieval catalin>> (1987)203, 
on inclou fonts manuscrites dels segles xv i XVI. 

Ig1 AIEG, XXV, 1981, p. 543-572. 
Ig2 AIEG, XXVIII, 1986, p. 281-298. 
lg3 Annals, 1982-83, Olot, 1984, p. 261-279. 
193b Diagro, Lleida, 1975. 
lg4 Alpuerto, Madrid, 1980. 
Ig5 Col. Arag6n / 8, Lib. General, Zaragoza, 1977. 
196 IFC, Zaragoza, 1978, 2 vol. 
Ig7 Revista dM, 111 / 1-2, 1982. 
198 AnM, XXXVII (1982), 1983, p. 55-70. 
lg9 Nassarre, 1111, 1986, p. 177-184. 
200 Nassarre, IUl, 1986, p. 165-172. 
20L Nassarre, IIU1, 1987, p. 10-59. 
202 Revista Catalana de Teologia, VU1, 1981, p. 175-208. 
203 Revista dM, X/3, 1987,721 1-752. 
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5. Música civil: Els madrigalistes catalans han estat examinats per M. Que- 
rol a ((Els madrigals de Joan Brudieu>> (1980)~O~, i a ((La forma musical en 
el Libro de Madrigales de Joan Brudieu (ca. 1520-1591)~ (1986)205, i per 
mi mateix a <<El Manierisme a Catalunya a través dels madrigals de Pere Al- 
berch (1560-61) i Joan Brudieu (1585)~ (1987) 206 i a ((La estilística ma- 
nierista en el Liber Primus (1561) de 10s madrigales de Pere Alberch>> 
(1988)207. 

Sobre l'ensalada han escrit M. Querol <Las Ensaladas de Mateo Flecha 
el Viejo (ca. 1485-1553)~ (1980)208 i D. Preciado ((La canción tradicional 
española en las Ensaladas de Mateo Flecha el Viejo>> ( 1 9 8 7 ) ~ ~ ~ .  M. C. Gó- 
mez ha donat a conbixer (<Un libro de poemas de fray Matheo Flecha (ca. 
1530-1604)~ (1985)'1°. 

6. Música instrumental: Caldria contemplar en aquest apartat els estudis 
apareguts sobre el violista valencii Lluís del Mili; citem, entre d'altres, els 
de R. Chiesa <&toria della litteratura del liuto e della chitarra. I1 Cinquecento: 
Luys Milan>> (1980-82)211. 

Esmentem també aquí el treball de M. Hall, aThe Guitarra española of 
Joan Carles Amat>> (1981)212. 

7. Organologia: L'orgue, l'instrument més estudiat a Aragó, Catalunya 
i Valbncia, ha merescut dos breus estudis de caricter sintbtic de l'orguener 
catali G. Blancafort: ((El Órgano español del siglo XVII>> (1981)213 i c<GuiÓn 
para un estudio de 10s órganos ibéricos>> (1983)~l~ ,  on ha fet palesa la ine- 
xistbncia d'una orgueneria crespafiola>> als segles xv, XVI I XVII i ha demos- 
trat la coexistbncia als PaYsos Hisphnics de dues orgueneries ben diferen- 
ciades per la seva caracterologia constructiva i especificitat tímbrica: la 
catalano-valenciana i la castellana. 

L'orgue a Catalunya ha estat estudiat per L. Ausseil, ((L'orgue en Cata- 

204 Miscel.ldnia Aramon i Serra, 11, Curial, Barcelona, 1980, p. 467-472. 
205 MAC, juny 1986, p. 3-5. 
206 Nassarre, IIi/l, 1987, p. 99-1 12. 
20 Nassarre, (en premsa). 
'O8  CSIC, Barcelona, 1980. 
209 Revista dM, X/2, 1987, p. 459-488. 
210 Revista dM, VIII/2, 1985, p. 343-370. 
2 1 1  Fronimo, 39-41, 1980-82. 
2 1 2  Early M, 9, 1981. 
2 1 3  AcICNM, 1981, p. 133-142. 
214AcICOE, 1983, p. 21-24. 



logne et dans les Pyrenées Orientales>> (1970)215, J. Pavia, <<Historia del ór- 
gano de la catedral de Barcelona>> ( 1 9 8 0 ) ~ ~ ~ ;  G. Estrada, c<L70rgue de Pere 
Flamench a la Seu de Barcelona, (1986)217; i A. Aragó - F. Bonastre, <<Ca- 
pítols per a la construcció d'un orgue a la Seu Gironina* ( 1 9 8 0 ) ~ ~ ~ .  

L'orgue a Aragó ha vist els treballs de L. Galindo, El órgano histórico 
en la provincia de Huesca y diócesis de Jaca (1983)219; J. C. Escribano, c<Los 
Órganos de la catedral de Tarazona (1490-1790). Fuentes documentales>> 
( 1 9 8 6 ) ~ ~ ~ ;  E. Jiménez, c<Organeria en Borja. I. El órgano de la Iglesia Co- 
legial(1056-1574)>> (1987) 221; i els estudis de P. Calahorra: ccMahoma Mof- 
ferriz, el moro de Zaragoza (s. x v - x v ~ ) ~  ( 1 9 7 4 ) ~ ~ ~ ,  <<Los artesanes organe- 
ros de la familia zaragozana De Córdoba (I),> ( 1 9 7 5 - 7 6 ) ~ ~ ~ ,  c<Nuevos 
organeros zaragozanos de la primera mitad del siglo XVID (1977)224, <<El Ór- 
gano que en 1469 don6 el arzobispo don Juan I de Ara~ón  a su catedral de 
San Salvador -La Seo- de Zaragoza,, (1983)225, i aOrganos en la icono- 
grafia musical representada en las obras de arte hasta el siglo xvn en Ara- 
gÓn>> (1983)226. 

Els estudis sobre l'orgue a Valbncia han estat notablement esperonats per 
les publicacions que I'AssociaciÓ Cabanilles &Amics de 1'Orgue (ACAO), 
a la sbrie <<Orgues del País Valencia>> dirigida per V. Ros, edita des del 1979. 

Pel que fa a d'altres instruments, cal esmentar l'estudi de B. Kenyon, <<El 
bajón español y 10s tres ejemplares de la catedral de Jaca>> (1986)227. 

8. Edicions d'obres d'autor: De Pere Alberch, jo mateix vaig tenir cura 
de l'edició de l'ensalada El Bon Jorn (1983)228. 

B. Hudson edita Sebastiani Aguilera de Heredia. Canticum Beatissirnae Vir- 
ginis Deiparae Mariae (Caesarauguste, MDCXVIII) ( 1 9 7 5 ) ~ ~ ~ .  J. M. Llorens 

215 Cahiers et mémoires de l'orgue, 11, 1970, p. 21-32. 
216 AnM, XXXV, 1978-80, p. 81-130. 
217 But SCM, 11, 1985, p. 23-40. 
218 AIEG, XXV-XXVI, 1979-80, p. 447-459. 

Delegaci6n Diocesana del Patrimoni0 Cultural, Jaca, 1983. 
220 Nassarre, 1112, 1986, p. 21 1-278. 
221 Nassarre, 11112, 1987, p. 27-60. 
222 TSM, 4/74, 1974, p. 99-104. 
223 TSM, 3, p. 75-84; 4,p. 99-108175; 1/76, 1976. 
224 TSM, 3/77, 1977, p. 85-87. 
225 Revista dM, VI/1-2, 1983, p. 165-212. 
226 AcICOE, 1983, p. 199-214. 
227 Nassarre, 1112, 1986, p. 109-134. 
228 Quaderns MHC, l,IUDIM, 1983. 
229 CMM, 71, 1975. 



ha publicat Cárceres. Cuatro villancicos (1980)230. J .  Climent ha editat Juan 
Bautista Comes (1582 ? - 1643). Obras en lengua romance (1977-79)231. 

J .  López-Calo ha publicat ccAn6nimo (~Ambrosio de Cotes?): cuatro 
piezas instrumentales del siglo XVIB (1970)232, i del mateix autor tenim <<O 
lux et decus hispaniae,,. avidi angelumv (1971).233 

F. Bonastre ha editat la Missa ccsusanne un jour,,. Pere Riquet (segles XVI- 
XVII) (1982)234. 

M .  C. Gómez ha publicat de Mateu Fletxa el Jove I1 Primo Libro de Ma- 
drigali (1568) ( 1 9 8 5 ) ~ ~ ~  i La Feria y las Cañas. Ensaladas (1987)236. 

M .  Pajares ha editat Sebastian Raval (1550-1604): 6 cánones (I1 Primo 
Libro di Ricercari, Palermo 1596) (1985)237. 

P. Calahorra ha donat a conbixer Melchor Robledo (f 1586). Opera 
Polyphonica. I Missas - Pasiones - Motetes (1986)238; i de l'obra de P. Rui- 
monte: Missae IV, V et VI vocum (1982)239 i el Parnaso español de madri- 
gales y villancicos a quatro, cinco y seys (1984)240. J .  Climent ha publicat 
també la <<Missa de San Francisco de Borja>> (1973)241. 

9. Edicions de Cantoners i reculls pol$dnics: I .  Pope i M. Kanazawa han 
estudiat i editat The Musical Manuscript Montecassino 871 (1978)242 pro- 
vinent de la Cort de Nipols. 

El Canconer d' Uppsala (duc de Calibria) ha viscut, en un curt lapse tem- 
poral, dues reedicions facsímils -la primera, a cura de J. Riosalido (1983)243, 
esta precedida d'un estudi formal 1 semintic dels textos des d'una hptica ara- 
bista; la segona (1984)244, tot i donar-ne referbncia, no l'he poguda con- 
sultar- a més d'un nou estudi i edició de T. G. MacCracken, The Manus- 
cript Uppsala Universitetsbiblioteket, Vokalmusik i handskrift 76b (1985)245. 

230 SEM, 1980. 
231 IAM, 1-1977; 11,111-1978; IV-1979. 
232 TSM, 1/70, 1970, p. 3-5. 
233 TSM, 1/71, 1971, p. 1-20. 
234 Quaderns dM,  1, Tarragona, 1982. 
235 SEM, 1985. 
236 SEM, 1987. 
237 SEM, 1985. 
238 F C ,  1986. 
239 SEM, 1982. 
240 IFC, 1984. 
241 TSM, 1/73, 1973. p. 1-20. 
242 Oxford, Clarendon, 1978 
243 Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid, 1983. 
244 A cura d'Alarnire, Peer, BBlgica, 1984. 
245 Ph. D., Univ. de Chicago, 1985. 
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M. Querol va editar el Can~oner catala dels segles XVI-XVIII (1979)246, 
confeccionat amb obres de B. Ckceres, J. Cepa i G.  Surita el vell, del se- 
gle XVI, i d'altres autors posteriors. 

Finalment, esmentem el recull de P. Calahorra Polifonia Aragonesa, I: 
Obras de 10s Maestros de las Capillas de Música de Zaragoza en 10s siglos 
XV, XVl y XVII ( 1 9 8 4 ) ~ ~ ~ ,  amb obres de M. Robledo, C. Cortés, J. Pujol, S. 
Aguilera i P. Ruimonte, entre d'altres. 

10. Estudis sobre cantoners i manuscrits diversos: J .  M .  Llorens a <<El 
Cangoner de Gandia)) ( 1 9 8 1 ) ~ ~ ~  i <<El Cangoner de Gandia del segle XVID 
(1983)249, ha tractat de la reunificació d'aquest Cangoner, que conserva obres 
de B. Ckceres, J. Pérez, J. Cepa, P. Pastrana, Alonso, N. Valdovin i diversos 
anbnims. 

S. Casademunt, a <<Un manuscrit catalh inbdit del segle XVI)) ( 1 9 8 3 ) ~ ~ ~  
estudia, a través de dues reproduccions fotogrhfiques, un manuscrit catali 
venut a Londres l'any 1930. El recull conté fragments de música instrumental 
i polifonia religiosa de Cots, Cubells i Pujol. 

J. M. Muneta, a <<Música polifónica en la catedral de Albarracin duran- 
te 10s siglos XVI y XVIID ( 1 9 8 5 ) ~ ~ ~  descriu les obres manuscrites de J. Pu- 
jol, S. Aguilera i P. Ruimonte, conservades en aquesta catedral. 

11 .  Catalegs d'arxius musicals: Cal esmentar i lloar la solithria tasca de 
J. Climent en l'edició dels Fondos Musicales de la Región Valenciana - I. 
Catedral Metropolitana de Valencia (1979)252, 11. Real Colegio de Corpus 
Christi Patriarca (1984)253, 111. Catedral de Segorbe (1984)254, i IV. Ca- 
tedral de Orihuela (1986)255, els quals revelen la presbncia de nombroses 
cbpies manuscrites d'obres de S. Aguilera, J. B. Comes, A. Cotes, N. Co- 
rita i J. Pujol, pel que fa a autors d'Aragó, Catalunya i Valbncia. 

246 MME,  XXXVII, 1979 
247 IFC, 1984. 
248 R M ,  I, 1981, p. 71-94. 
249 Ulla14, Ajuntament de Gandia, 1983. 

' 
250 R M ,  111, 1983, p. 39-58. 
251 Nassarre, 111, 1985, p. 25-58. 
252 IAM, 1979. 
253 IAM, 1984. 
254 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe, 1984. 
255 IAM, 1986. 



111. Ternari obert 

En aquest darrer apartat tractaré d'assenyalar els temes oberts o els es- 
tudis que, en línies generals, caldria abordar en el futur. 

1. Els centres cortesans i nobiliaris. La relació amb Itdlia. Polifonia ci- 
vil: L'estudi de la vida musical als centres cortesans de la Corona de Cas- 
tella no s'ha abordat encara en el seu conjunt. Caldria que hom estudiés les 
capelles musicals de les corts d'Enrique I11 (1390-1406), Juan I1 (1406-54) 
i Enrique IV (1454-74) de Castella. També caldria un estudi monogrhfic so- 
bre les capelles musicals de les cases nobilihries castellanes dels ducs de Me- 
dinaceli, dYAlba -1'estudi de J. Subirh data del 1927- d'Arcos de Mar- 
chena, de l'Infantado, dels comtes de Miranda, d'Ureña, i la del cardenal 
Juan de Tavera. 

Seria convenient tornar a estudiar la vida musical a la cort de Navarra, i 
la seva relació amb les Cases de Foix, Orleans i Borgonya. També estl per 
estudiar la música a la cort de Carles de Viana i la seva relació amb la de 
Catalunya i Aragó a l'bpoca d'Alfons IV i de Joan 11. 

L'estudi de la música a Catalunya-Aragó i Valbncia no disposa encara 
de monografies sobre les seves capelles cortesanes -Barcelona, Saragos- 
sa, Valbncia, Perpinyh, Mallorca- a l'bpoca de Pere IV, Joan I1 i Ferran 
11. Sobre les capelles nobililries hem iniciat l'estudi de la capella musical 
de 1'Infant Enric -Marturih Prats n'era el mestre de capella i, entre els seus 
cantors, hi figurava Mateu Cafont (1492)-, per6 cal encara estudiar les dels 
ducs de Cardona --els quals cedien els seus ministrers a la seu de Barce- 
lona- i el cenacle de la família Pinós, amb el qual creiem que tingueren 
relació el poeta Joan Pujol i Pere Alberch el segle XVI. 

Cal també dur a terme l'estudi dels centres musicals de la noblesa va- 
lenciana, els ducs de Gandia, els marquesos de Sanet i, especialment, el dels 
ducs de Calhbria pel seu paper de pont i d'enllaq entre els corrents musi- 
cals italians i els peninsulars. 

Seria molt interessant que hom realitzés un estudi de conjunt sobre la mú- 
sica a Valbncia durant el darrer terq del segle xv i el primer terq del segle 
XVI, període en el qual, a causa de la guerra civil, el nostre país va viure un 
desplaqarnent progressiu dels seus músics i artistes vers Valbncia, ciutat que 
es convertí en la capital musical dels Palsos Catalans. El paper de compo- 
sitors-pont entre Valbncia i Catalunya el van representar, entre d'altres, Pere 
Vila, Mateu Fletxa, Gaspar Sagrista, Miquel Martí i Pere Alberch, fet que 
es va traduir en la revitalització musical de Catalunya a partir del primer 
terq del segle XVI. 

La vida musical a la cort catalano-aragonesa de Nhpols, especialment pel 



que fa al període que va de Ferran I de Nhpols a Ferran d'Aragó, ha estat 
recentment estudiada per A. Atlas. De tota manera, i continuant el seu tre- 
ball, cal aprofundir-hi en diversos aspectes: estudiant la seva relació amb 
els nostres centres catedralicis, ja que molts dels cantors -4. Alegre, J. Bor- 
bó, P. Brusca, M. Ferrer, B. Figueres, B. Icart, B. Miró, etc.- en prove- 
nien, i més encara si tenim present que durant aquest període és quan la ca- 
pella musical de Nhpols viu una bpoca d'obertura i de relació amb els 
principals centres musicals italians. A la vegada, contemplar la possibilitat 
que el nostre tractadista Guillem Molins Despuig -probablement d'as- 
cendbncia tortosina, igual que Bernat Icart- hi fes estada el 1480, amb Icart, 
al costat de J. Tinctoris i F. Gaffurius. Potser aquest fet, en el cas de poder- 
se demostrar, ajudaria a entendre la relació Despuig-Ramos de Pareja- 
Hothby. 

La presbncia de cantors valencians -Petrus i Bartholomeus de Valen- 
tia256- a la cort de Ferrara a finals del segle xv, t s  un tema que caldria tam- 
bé estudiar des dels nostres arxius; com també la relació que degué mante- 
nir amb aquesta cort la capella valentina de Ferran d'Aragó, duc de Calhbria, 
durant els anys 1508-1533, en qub residí la seva mare. 

Els eixos musicals, al voltant dels quals hom pot aprofundir els temes es- 
mentats, giren a l'entorn dels gbneres musicals conreats als PaYsos Hispa- 
nics i de la relació mútua amb els italians. 

Durant el període comprbs per la nostra ponbncia, els estudis de M. 
Querol -((La polifonía española profana del Renacimiento,, (1971)257, 
Transcripción e interpretación de la polifonia española de 10s siglos xv y 
XVI (1975)258, amb la suma de les seves publicacions anteriors- són els Únics 
que han abordat de forma sintbtica l'estudi dels gbneres musicals de la po- 
lifonia civil: el romanG, el villancet i el madrigal. 

A la introducció a la seva edició del Cancionero de la Colombina, co- 
mentant el paper de pont de la cort de Nhpols entres les cultures hisph- 
niques i les italianes, qüestionava fins a quin punt la frottola degué in- 
fluir en el villancet, o si va ser aquest que donh el carhcter de simplicitat 
al primer. 

La justificació d'aquesta (<simplicitat>> com un pretbs tipisme ((nacional>> 
dels autors ((espanyols>>, a la qual mossbn Anglbs es referí tantes vegades, 
ha arribat a convertir-se, amb els anys, en un dels tbpics més característics 

256 Vegeu LOCKWOOD, L., Music in Renaissance Ferrara 1400-1505, Oxford, Clarendon, 
1984, p. 190. 

257 RMCh, 115-1 16, 1971, p. 30-38 
258 MES, I, 1975. 



dels divulgats pels estudiosos de la música del Renaixement als Paisos Hisph- 

¿No seria hora ja d'entendre aquesta <<simplicitat,> del compositor 
hisphnic com la traducció musical d'una actitud caracteristica de l'artis- 
ta del Renaixement? El compositor cercava la unitat formal, l'equilibri i 
l'homogenei'tat a través del discurs acorda1 i homofhnic, amb l'afany hu- 
manista d'adequar-10 primer rítmicament i després semhnticament al text 
literari. 

Aquesta caracteristica acordal-homofhnica prhpia dels gzneres de la po- 
lifonia civil hisphnica de la segona meitat del segle xv, coethnia de la ita- 
liana, té - c o m  ha expressat R. Hudson- una estreta relació amb el repertori 
instrumental vinculat amb la dansa, una relació en totes dues direccions, ja 
que la readaptació mateixa de repertori vocal per a l'instrument -princi- 
palment per a la viola de mh- potenciaria, a la vegada, la creació d'un acom- 
panyament instrumental amb un llenguatge específic. 

R. Chiesa ha assenyalat com l'edició d'El Maestro (1536) del valencii 
Lluís del Milh va significar l'aparició de les primeres obres vocals amb un 
acompanyament instrumental independent, a diferbncia de les frottole ita- 
lianes per a veu i llaüt, on la part de l'instrument esdevé una derivació de 
la polifonia vocal. 

Val a dir que aquestes mateixes conclusions sobre l'aparició de la mo- 
nodia acompanyada als Pai'sos Hisphnics ja les havia expressades anys en- 
rera M. Querol a Los orígenes del Barroco Musical español 260 i a <<El hu- 
manismo musical de la Escuela Sevillana del Renacimientov ( 1 9 7 9 ) ~ ~ ~ .  

L'estudi del madrigal a l'obra dels compositors hisphnics del segle XVI 

espera que hom li dediqui una monografia. L'estilística d'un Manierisme 
incipient ha estat tractada per mi mateix, a l'obra dels catalans P. Alberch 
i J. Brudieu, i, segons el meu parer, caldria veure si es pot fer extensiva a 
la producció madrigalesca de R. Ceballos, P. i F. Guerrera, J. Navarro, J. 
Vázquez, S. Raval i P. Ruimonte. Cal tenir present, llevat de Raval i Rui- 
monte -prhcticament absents de la geografia hisphnica-, la vinculació de 
la majoria dels madrigalistes castellans al cenacle sevillh de F. Pacheco, es- 
tudiat per M. Querol. 

L'ensalada espera veure publicades les obres del seu gznere que encara 
resten inbdites -val a dir que tinc preparades, des de fa anys, La lucha de 

259 Vegeu L~PEZ-CALO, J., <(Musique flamande et musique espagnole en Espagne, 1450- 
1550w, Europalia 85, Bruxelles, 1985, p. 333-340. 

260 Conservatori de ValBncia, 1973-74. 
26' AnM, XXXI-XXXII, 1976-77, p. 51-64. 



P. Alberch i La trulla de B. Cárceres- perquk algun estudiós continui' els 
treballs de J. Romeu, M. Querol i D. Preciado i n'ofereixi una síntesi. 

2. Els centres eclesidstics i la polifonia religiosa: L'única alternativa dels 
nostres cantors i músics a l'existkncia de pocs centres cortesans eren les ca- 
pelles musicals dels centres eclesihstics. Aquest fet ha marcat sobre mane- 
ra l'evolució de la música als Pai'sos Hisphnics, essent-ne, potser, l'element 
més determinant respecte als Pai'sos Europeus. 

Avui, possei'm dades dels centres de més relleu. Tot i aixb, no són, se- 
gons el meu parer, suficients per a dur a terme estudis comparatius i extreure 
conclusions d'abast general sobre estatuts fundacionals, capelles de cantors, 
aparició d'escolans-cantors, contractació de ministrers; ni sobre la seva ge- 
ografia econbmica (mobilitat dels seus membres, zones d'influkncia, eixos 
de comunicació, comparació de sous, etc.). 

Els estudis sobre la polifonia religiosa dels compositors hisphncis del se- 
gle XVI continuen encara avui -sota la influkncia de Pedrell, Collet i 
knglks- fent ús d'un altre dels grans tbpics que perviuen sobre el tema: 
el del <<tipisme>> de la polifonia religiosa, caracteritzat per l'austeritat ex- 
pressiva i la contenció 

Potser també ja seria hora de reenfocar aquest important tema des d'una 
bptica més objectiva: el Manierisme a la religiosa hisphnica del 
segle XVI. 

V. Salas-Viu, en el seu assaig Música y creación musical (1966)263, va 
ser el primer estudiós hisphnic que es va aproximar, des d'aquest punt de 
vista. a l'obra de Victoria. 

Seria molt necessari investigar si els recursos estilístics i estktics emprats 
pels polifonistes a la seva obra religiosa esdevenen una expressió d'aquest 
fenomen ideolbgic, artístic i cultural. Caldria esbrinar en la seva gramhti- 
ca compositiva els efectes d7estil, tractament semhntico-intervhl.lic, deta- 
llisme descriptiu, afany per a l'adequació dels efectes expressius, la seva re- 
creació i plasmació en imatges sonores, els símbols convertits en so --el 
tenebrisme mitjan~ant el buit harmbnic, vegeu-10, per exemple, al verset si 
est dolor del Caligaverunt de Victoria; o en el sicut dolor de 1'0 vos om- 
nes de Cárceres (M. 1166, B. C.); o el patetisme del recitatiu polifbnic de 
les Lligons de Difunts de Morales, com ha assenyalat M. Querol, o al Mi- 
serere de M. Fletxa (M. 587, B. C.)-; caldria veure fins a quin punt, -i 

Vegeu L~PEZ-CALO, ((La polifonia espafiola del Renacimienton, La música del Renaci- 
miento, Univ. de Oviedo, 1975. 

263 T ~ U N S ,  Madrid, 1966, p. 27-82. 
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aquest seria el més revelador-, les seves estructures compositives partici- 
parien en les subtilitats retbriques de la musica poetica propiciades per Danc- 
kerts, Taisnier -al servei de Carlos I des del 1540- Vicentino, Galilei i 
Burmeister, com participaven a l'obra religiosa d'O. Lassus, tal com va de- 
mostrar C. Palisca en diversos 

A l'hora de tancar ja aquest discurs, voldria fer un parell d'anotacions fi- 
nals. La primera consisteix a suggerir la convenibncia d'iniciar també en els 
Palsos Hisphnics l'edició en facsímil dels fons musicals impresos del segle 
XVI, paral.lelament a les transcripcions musicolbgiques. L'intbrpret actual 
de música antiga -intbrpret que avui, en la majoria dels casos, disposa d'una 
notable formació musicolbgica- moltes vegades, davant la disparitat de cri- 
teris de les transcripcions en constant evolució segons les tendbncies im- 
perants, opta per prescindir-ne i per fer Ús de la font directa, en la seva in- 
terpretació. 

La segona és, de fet, una recomanació dirigida als musicblegs castellans 
i, especialment, als estrangers: parlar, encara avui, de ccmúsica espafiola>> 
per referir-se a la música dels Palsos Hisphnics en general, amb la inclusió 
implícita de Catalunya-Aragó i Valbncia a l'bpoca que estudiem, em sem- 
bla una inexactitud que hom podria esmenar d'ara endavant. 

La demarcació d'hrees d'influbncia i relació del que havia estat la Con- 
federació Catalano-aragonesa i l'antic Regne de Valbncia -llegiu relació 
interna, mobilitat pels eixos de comunicació entre les seves catedrals, rela- 
ció externa amb Castella, Ithlia i comtats del Sud de Franqa- van conti- 
nuar existint durant els segles x v ,  XVI i XVII, al marge dels canvis i esdeve- 
niments político-administratius. 

Pel que fa a Catalunya, que enguany ha iniciat la celebració del seu pri- 
mer Milelenari, cal saber i tenir present que la seva personalitat shcio-cul- 
tural i idiomhtica i, amb ella, la seva conscibncia de nació, ha sobreviscut, 
i sobreviu, malgrat els giravolts de la histbria política dels darrers segles. 
Aquest fet nostre demana, doncs, també una actitud de respecte. 

264 Vegeu PALISCA, C., <<Ut oratoria musica: the rethorical bassis of musical Mannerism,,, 
The Meanning of Mannerism, Hannover, N .  H . ,  1972, p. 37-59. 



Llista d'abreviatures 

AcM 
AcEMO 

AcICNM 
AcICOE 
AcISMC 
AIEG 
AMS 
AMw 
AnM 
BUTSCM 
CMM 
Early M 
FAM 
GSJ 
IAM 
IEA 
IEM 
IFC 
IMRC 
IUDIM 

JA MS 
MAC 
MD 
MES 
MME 
MQ 
OM2 
Quaderns dM 
Quaderns MHC 
Rdm 
RdM 
RIM 
RM 
RMCh 
RMV 
SCM 
SEM 
SEMA 
SMA 
TSM 
TVNM 

Acta Musicologica 
Actas del Congreso Internacional ((Esparia en la Música 
de Occidentew 
Actas I Congreso Nacipnal de Musicologia 
Actas I Congreso del Organo Espafiol 
Actes I Symposium de Musicologia Catalana 
Annals de l'lnstitut &Estudis Gironins 
American Musicological Society 
Archiv fiir Musikwissenschaft 
Anuario Musical 
Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia 
Corpus Mensurabilis Musicae 
Early Music 
Fontes Artis Musicae 
The Galpin Society Journal 
Institución Alfonso el Magnánimo, Valbncia 
Instituto de Estudios Alicantinos, Alacant 
Instituto Español de Musicologia, Barcelona 
Institución Fernando el Católico, Saragossa 
Instituto de Música Religiosa de Cuenca, Conca 
Institut Universitari de Documentació i Investigació 
Musicolbgica <<Josep Ricart i Matas>>, Barcelona 
Journal of the American Musicological Society 
Musica Antiqua (Córdova) 
Musica Disciplina 
Musicologia Espariola, Comisaria Nacional de la Música 
Monumentos de la Música Espafiola 
The Musical Quarterly 
Osterreichische Musikzeitschrift 
Quaderns de Música 
Quaderns de Música Histbrica Catalana 
Revue de Musicologie 
Revista de Musicologia 
Revista Ittaliana di Musicologia 
Recerca Musicolbgica 
Revista Musical Chilena 
Revista Musical de Venezuela 
Societat Catalana de Musicologia 
Sociedad Española de Musicologia 
Seminari0 de Estudios de Música Antigua 
Studis in Music (Austrhlia) 
Tesoro Sacro Musical 
Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis 




