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1. introducció

la ciència litúrgica és l’estudi científic de l’ars celebrandi en la seva triple di-
mensió: històrica, teològica i pastoral. D’altra banda, segons l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), la musicologia és la investigació de la música en 
tant que fenomen físic, psicològic, estètic, cultural i històric. 

Per veure la correlació i la connexió entre totes dues disciplines, ens situarem 
en primer lloc en el plànol de la història. En efecte, la litúrgia i la música són dues 
manifestacions artístiques de la història del pensament. Vull insistir en el concep-
te de «artístic»: la litúrgia i la música no són pures nocions teòriques, sinó expres-
sions holístiques i globalitzants del pensament humà en referència al misteri de 
la persona: hi entren en joc els sentiments, els gestos i les accions, les emocions, 
els símbols, els sons i els sentits, és a dir, allò que ens permet comunicar-nos i 
expressar-nos com a éssers dotats d’intel·ligència, memòria i voluntat.

la litúrgia i la música han trasmès el seu missatge humanitzador i transcen-
dent segons les circumstàncies i les èpoques de la història, amb tons i accents di-
versos, amb la pretensió que els seus contemporanis tinguessin accés a la Bellesa. 
Aquesta és la segona variable que agermanen la litúrgia i la música, ja que les dues 
ens permeten accedir al Bé Suprem, que és Déu, que també és la Summa Bellesa. 
Per tant, totes dues ciències exploren les vies tècniques que permeten contemplar, 
gustar i plasmar la bellesa. Amb tot, a la bellesa no s’hi arriba espontàniament, 
sinó a través d’un laboriós exercici i d’un llarg camí: la litúrgia i la musicologia 
donen testimoni de la complexitat d’aquest esforç.

Ara bé, la recerca de la bellesa és també, per a les ciències eclesiàstiques, una 
qüestió pastoral i evangelitzadora. En efecte, a la vista de l’experiència històrica, 
la litúrgia i la musicologia estudien com la música litúrgica exposa i transmet el 
missatge cristià de la salvació a través de la bellesa. En aquest sentit, la història és 
«mestressa de la vida» (Ciceró); i si abans estàvem en el plànol de la història, ara 



som en el plànol de la teologia litúrgica celebrada mitjançant lletres, melodies 
i sons. l’estudi de com l’Església ha concebut la música litúrgica és igualment 
una qüestió pastoral, no sols sols tècnica i erudita, ja que influeix decisivament 
en la transmissió artística de l’Evangeli i revela una teologia litúrgica subjacent; 
és el cas de la restauració del cant gregorià feta pel papa Pius X davant una certa 
música litúrgica profanitzada, heretada del barroc i del romanticisme, que fregava 
gairebé l’operística o la música lleugera.

l’anàlisi històrico-musicològica de la música litúrgica ens ajudarà a enfrontar 
els reptes de la música litúrgica actual: la introducció de la llengua vulgar i dels 
ritmes populars, el grau i l’oportunitat del manteniment del cant gregorià, els 
valors exigibles a la música litúrgica més culta, el paper del cor de cantaires a les 
celebracions, la disposició dels espais litúrgics, l’animació del cant de l’assemblea, 
etc.

Finalment, un altre aspecte de la dimensió pastoral de la relació entre litúrgia 
i musicologia és el diàleg amb els allunyats de l’Església mitjançant la cultura, el 
que Benet XVI anomenava «l’atri dels gentils», en concret els músics, els musi-
còlegs, els historiadors de l’art, etc. Significa la possibilitat de donar raó de l’es-
perança cristiana i de justificar intel·lectualment la fe viscuda i celebrada en un 
plànol d’igualtat, sense arrogància ni pretensions de superioritat. 

2. els reptes de la investigació i la personalitat de la dra. maricarmen 
gómez muntané

El principal obstacle de la col·laboració entre la litúrgia i la musicologia és la 
mútua ignorància, en primer lloc perquè les generacions de preveres posteriors 
al concili Vaticà II (1962-1965) no han tingut la acurada formació musical de les 
generacions anteriors, deguda sobretot al revifament del cant gregorià impulsat 
en el pontificat del papa Pius X (1903-1914). Paral·lelament, és evident la falta de 
coneixement teòric i pràctic de la litúrgia per part dels musicòlegs, si és que no 
hi ha rebuig per les coses eclesiàstiques. Podria afegir-hi la vivència personal de 
la litúrgia, ja que la fe ajuda a penetrar el sentit d’una música que s’ha compost 
per guardar la fe i envigorir-la; la música litúrgica no es pot isolar del seu context 
ritual.

El segon repte prové del desprestigi del coneixement humanístic en nom de 
les excel·lències de la raó instrumental (per a què serveix?), oblidant que la causa 
fonamental de la persona humana és contestar a les preguntes essencials: per a què 
som? i per a què existim?; al capdavall és el menyspreu de la bellesa per inútil. No-
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saltres existim per esser feliços tastant la bellesa tangible (la música) i la intangible 
(Déu), perquè el món no perdi la seva bellesa i no oblidi cercar-la. 

En tercer lloc, és un greu problema la dificultat de crear equips interdisci-
plinars de recerca, especialment a l’Estat espanyol, potser per l’endogàmia dels 
nostres centres superiors de música i de teologia, per la vigència de vells tòpics 
procedents del segle xix per totes dues bandes, i per la falta de contacte amb cen-
tres de recerca d’altres països on hi ha aquesta col·laboració intel·lectual. 

En tot cas, és dins aquest context que s’ha de situar la figura de la professora 
Maricarmen Gómez Muntané com a investigadora i docent de musicologia. Ha 
estat una dona que s’ha endinsat en un terreny on la majoria d’investigadors eren 
homes amb una sòlida formació humanística i eclesiàstica, seguint el model del 
gran Mons. Higini Anglès (1888-1969), un musicòleg català de projecció inter-
nacional. la Dra. Gómez Muntané ha destacat certament en el camp musical de 
l’Edat Mitjana i del renaixement, després de completar la seva formació a cen-
tres internacionals d’Alemanya i dels Estats Units, un fet que s’ha traduït en una 
àmplia perspectiva intel·lectual en la seva especialitat i en una justa fama entre els 
més prestigiosos musicòlegs d’arreu del món. 

En relació amb la litúrgia medieval, tinguem presents d’entrada els seus es-
tudis sobre la sibil·la, la música monàstica, el Llibre vermell de Montserrat i el 
Misteri d’Elx, entre altres treballs. Però he de dir que el seu manual La música me-
dieval en España mostra a les clares el diàleg amb la ciència litúrgica per la precisió 
de la seva informació sobre la matèria, no sempre habitual entre els musicòlegs, 
i l’extensa bibliografia consultada; el títol del primer capítol ja és ben revelador: 
Música y liturgia. 

En aquesta modesta contribució en homenatge seu, voldria aportar algunes 
breus indicacions sobre els reptes de la relació entre litúrgia i musicologia, co-
mentar alguns aspectes metodològics, fer una proposta de fitxa d’anàlisi d’una 
composició musical i oferir una bibliografia bàsica de litúrgia per a musicòlegs.

3. el mètode de diàleg entre la ciència litúrgica i la musicologia

A partir dels esmentats reptes, el mètode científic que pot lligar la musicologia i 
la litúrgia és, com ja hem dit, un mètode bàsicament històric, consistent a iden-
tificar els models de la litúrgia i la música, en la seva mútua relació, a cada època, 
en un lloc o un autor determinat. Un llibre clàssic que aplica aquesta metodo-
logia és La música a Catalunya fins al segle xiii d’Higini Anglès (Barcelona 1935); 
un exemple contemporani des de la música litúrgica podria esser, entre molts 
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d’altres, Traditio canendi. Appunti per una storia dei riti cristiani cantati, de Felice 
rainoldi (roma 2000). 

Els principals elements metodològics d’anàlisi serien:

a) El grau en què la composició musical s’adiu a les exigències internes de la 
litúrgia; això significa:

–  el respecte pel text litúrgic, en virtut de l’axioma lex orandi, lex credendi, ja 
que el text litúrgic és un testimoni de la fe de l’Església;

–  la claredat i la intel·ligibilitat del text per a una adequada transmissió del 
missatge salvífic;

–  l’ajustament al lloc que el text ocupa dins l’esquema de la celebració (cant 
d’entrada, de comunió, etc.) i a la seva naturalesa (tropus, himne, seqüència, 
etc);

–  la correspondència amb el text litúrgic, en el sentit de com la música dóna 
expressivitat al text i en mostra el ritme intern.

–  la participació dels fidels, no sols en termes nocionals o intel·lectuals, sinó 
per la seva capacitat de commoure’ls interiorment, i de fer-los sentir part de 
l’assemblea celebrant i del misteri evocat.

b) la petjada del pensament i de l’estil musical de l’època en la música litúr-
gica.

c) la influència de la tradició en cada peça i la pròpia influència posterior en 
la història de la música litúrgica.

d) l’adequació a l’acció evangelitzadora de l’Església: el grau de dificultat 
d’interpretació, els abusos en l’ús a les celebracions, les circumstàncies més conve-
nients per a la seva execució, etc.

e) Els aspectes tècnics de l’execució: una composició per a solista o cor, els 
tons, l’acompanyament instrumental, etc.

4. una prosposta de fitxa per a l’anàlisi litúrgico-musicològica  
d’una composició musical

la pretensió d’aquesta fitxa és fornir als musicòlegs un instrument descriptiu 
complex, aplicable a una composició musical destinada a la litúrgia, a partir de 
les següents perspectives:

a) la composició litúrgica com a document; per tant, registrar-ne les dades 
codicològiques elementals.
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b) la ubicació de l’obra en el seu context litúrgic, per escatir amb precisió 
la relació entre la música i les expressions litúrgiques (signes i paraules). Per 
això, cal tenir en compte en primer lloc a quina de les famílies litúrgiques 
cristianes pertany la peça, en quin dia determinat de l’any litúrgic s’insereix, 
el seu nom identificatiu i la gradació respecte de les altres festes del calenda-
ri. 

En aquest sentit, hi pot haver textos litúrgics paral·lels al que s’estudia; és el 
cas de la seqüència de la solemnitat de la Pentacosta Veni, Sancte Spiritus a la litúr-
gia romana, que té un paral·lel en l’himne de les Vespres d’aquesta festivitat Veni, 
Creator Spiritus. Efectivament, els textos litúrgics formen una xarxa simbòlica de 
significació que s’ha d’observar en conjunt des de la perspectiva bíblica i de la 
totalitat de l’any litúrgic. Per aquest motiu, la tercera secció es complementa amb 
la cinquena, en què es detalla el contingut del text.

c) Els aspectes pròpiament musicals del text litúrgic.
d) les dades tècniques de l’edició.

Primera secció. Dades generals del text litúrgic de base

Segona secció. Dades documentals
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Títol
Autor
Datació
llengua
observacions lingüístiques
Gènere literari
Bibliografia sobre l’autor i la seva època

Títol del document
Datació
localització
Escriptura
Suport
Mesures del document
Mesures de la caixa
Nombre de foli
Variants textuals
Publicació



Tercera secció. Dades litúrgiques

Quarta secció. Dades generals de la partitura

Cinquena secció. Contingut

Sisena secció. Edició
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Família litúrgica
Festa litúrgica
Categoria litúrgica
Context celebratiu: missa, ofici diví, etc.
Espai litúrgic d’interpretació: el cor, el presbi-
teri, l’ambó, etc.
Textos litúrgics paral·lels: 

Autor
Títol
Datació
localització

Autor
Datació
Gènere musical
Bibliografia sobre l’autor i la seva època
Bibliografia teològica i litúrgica sobre l’època de 

la composició musical

Textos bíblics de referència
Missatge teològic
Imatges i símbols litúrgics
relació entre el text litúrgic i l’estructura 

melòdica

Text i traducció
Publicació
observacions
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