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extraordinari document de treball, que 
honora les persones i les entitats que 
I'han posat al nostre abast. 

Francesc Bonastre 
- " 

" ,  

MESTRES DE L'ESCOLANIA DE MONT- 
SERRAT, Vol. X: A n s e h  Vzola, 
Obres completes, I .  Missa Alma Re- 
demptorir Mater. ~ d i &  i introduc- 
ció per Daniel Co na. Departa; 
ment de Cultura i $ itjans de COA 
municació de la Generalitat de Ca- 
talunya, Monestir de, Montserrat, 
MCMLXXXI, xij - 176 piigs. de mil- 
sica + índex. 

La personalitat musicai de P. Anselm 
Viola (Torroella- de Montgrí,"738- 
Montserrat, 1798), coneguda sobtetot 
pel Codcerf per a fagot, és palesada nod 
vament amb la publicació de la Missa 
Alma Redemptons Alater, a cura del P. 
Daniel Codina, seguint la transcripció 
que en féu kl P. Eugeni Quihtana Ikny 
1966. s 

Anselm Viola i Narcís Casanovas re- 
presenten a Montserrat els testimonis de 
I'adopció del ciassicisme, iniciat ja pel 
P. Josep Antoni Martí (1319-1763). 
L'abandó pregressiu dels mbduls estruc- 
turals del Barroc i I'adveniment de la 
nova sensibilitat musical, arriben fins i 
tot a la música litúrgica, tal i com se'ns 
evidencia amb la missa present. La fun- 
ció d'un esquema instrumental estable 
(VI. 112, Ob. 112, FI. 112, Tpa. 112, 
AC.) i el paper simplement refor~ador 
del segon cor, al costat.dlun primer cor 
concertant (Ti, A, 'F, B); I'estruceura de 
I'esquema formal i I'opció definitiva so- 
bre I'bs conscient d i  la tonalitat, fan 
que puguem consider?r I'esmentada 

missa com un preuat exponent del clas- 
sicisme nostrat. 

El P. Daniel Codina dedica unes p i -  
gines d'introducció a I'obra, destacant 
entre altres dades el testimoni de Ferran 
Sors sobre la figura musical dlAnselm 
Viola. Per altra banda, és analitzada 
I'estructura de la missa, amb detalls 
d'interpretació i.mostrant els criteris de 
Iledició. 

Eos felicitem de la publicació, que 
obre la serie de les Obres Completes del 
P. Anselm, Viola, esperant nous volums 
que ens donin a coneiver la seva produc- 
ció, fonamental per al coneixement de 
la música catalana del s. XVIII. 

Francesc Bonastre 

FRANCESC BONASTRE I BERTRAN, 
E~tudis sobre la Verbeta (La Verbeta 
a Cajalunya durant els segles XI- 
XVI (Tarragona: Publicaciones de la 
Diputación de Tarragona, 1982) 

. , 

Salió, por fin, la edición del impor- 
tante trabajo del Profesor Francesc Bo- 
nastre sobre la Verbeta a Catalunya du- 
rant eh regles XI-XVI, trabajo cuya tras- 
cendencia e importancia conocíamos 
desde hace por 10 menos diez años, ex- 
trañándonos que permaneciese inédito. 
Que haya tardado tanto en salir a la lu? 
es un ejemplo más de ja precaria situa- 
ción que sigue teniendo la Musicologia 
en nuestro país y de la situaci4n de fran- 
cotiradores y pioneros en que, todgv.via 
hoy, se siguen moviendo sus protagonis- 
tas. 

Pero terminemos con el capitulo de 
las lamentaciones y pasemos al del júbi- 
10, para celebrar que ya esté a disposi- 
ción de la Musicologia internacion-al la 
notabilísima abortación del Dr. Bonas- 


