
L'estada del compositor Rafael Coloma a la catedral 
de Tarragona (1589-91, 1595-1600) 

FRANCESC BONASTRE 

La importiincia sociolBgica i artística de la catedral de Tarragona, pel fet 
d'ésser la metropolitana de Catalunya, i la manca d'estudis de cariicter ge- 
neral sobre la música en aquest important centre1, m'impel.li des d'uns 
anys engii a iniciar-ne I'estudi, del qual avui ofereixo un aspecte concret, re- 
ferit a la presencia de Rafael Coloma a la seu tarragonina. 

El segle XVI conegué una important reflorida de músics a I'entorn de I'es- 
mentada catedral: citem, entre d'altres, els organistes Mateu Torres (1572- 
1578), Joan Climent (1582) i fra Francesc Serafí (1593-1597), així com els 
mestres de capella Francisco Tovar (l510), Joan Gatuelles (1562-64), Mel- 
cior Robledo (1549-1562), Nicasi corita (1577-87) i Joan Pujol (1593-95)*. 
Les relacions de Tarragona amb d'altres centres musicals eclesiiistics, espe- 
cialment amb les seus de Barcelona, Urgell, Saragossa i ValFncia, apareixen 
contínuament donant fe d'una interrelació enriquidora, i a la vegada ator- 
guen una consistencia que cal tenir present a I'hora d'avaluar la nostra his- 
taria de la música. 

Són poques les notícies que tenim sobre el compositor Rafael Coloma, 
del qual hem conservat només dues mostres de la seva activitat compositiva: 

I S. CAPL)IIVII.I.A. aLcs antigues institucions escolars de la Tarragona restauradas, a Estudir 
1Inivcr.rit~zri.r CLztd/dn.r. XII (1027.1) 78, dGna un resum dels mestres de capella de  la catedral 
d r  'l'arragona. H. AN(;I.IS, cn Muteo F/echu. Lm En.vrz/Lzdur, Bibl. de Cataluña. 1955, p. 20, en 
({fina un rrsum. 

S. KAMON i VINYI:S. Lo.r til;qrmo.r de /d cLztedrLz/de Tdrrugona. Tarragona 1074, pp. 39-40: 
Ilis~;~ drls organisirs i rnrstrcs dc  capella d r  I;I catrdral de 'Tarragona. Agraeixo des d'aquestes 
r:l~llcs Ics ficilit:~ts cton~drs prl c.;inongr S. Kamon. ;iuror drl llibrc esmentat, en poder consul- 
car V I  Iims docun~ct>t;tls de I'Arxiu dc I;I Ca~cdr;~l .  
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els motets Suvexit Pastor bonas i Dum sacmm mysten.um3, que si bé do- 
nen fe de la notabilíssima bonesa del seu art, la seva escassetat ens im~edeix 
d'aprofundir en aquesta línia. 

L'estada de Rafael Coloma a la catedral de Tarragona es reparteix amb la 
de La Seu d'urgell. El 14 d'agost de 1586 fou nomenat mestre de capella de 
I'esmentada catedral, on substituí el ctlebre Joan Brudieu, a qui havien ju- 
bilat el 6 de maig del mateix any4. Curiosament, el capítol de La Seu tenia 
un altre candidat, Pere Peruga, mestre de capella de Santa Maria del Mar de 
Barcelona (1578-81, 1587-89)5 i mestre de capella de la catedral de Tarrago- 
na des del 20 d'abril de 1587~ a finals de novembre del mateix any7, en qu t  
degué tornar a Barcelona. 

En no poder venir Pere Peruga a La Seu, segons ell mateix manifesti8, 
fou nomenat Rafael Coloma que, tal com hem dit anteriorment, prengué 
possessió el 14 d'agost de 1586. Mentrestant, Brudieu romania a La Seu, i 
tenim notícies del que sembla ser el manteniment de la seva activitat 
compositiva9. Rafael Coloma se n'an2 de La Seu el 21 de gener de 1589 per 
tal de regir el magisteri de capella de la catedral de Tarragona, i Brudieu 
fou altra vegada nomenat per al cirrec de La SeulO. 

Coloma prengué possessió a Tarragona el 4 de febrer de 1589"; sembla 
que hi hagueren algunes dificultats en el seu nomenament, per part de 
I'Arquebisbe, que finalment atorga la llicencia el 22 de febrer del mateix 
any. (Vegeu el doc. 1 de I'aptndix documental). 

En aquesta primera etapa tarragonina Rafael Coloma col.labor2 amb 
I'organista Hernando de Lindrén12 i tingué per baixonista de la capella 
Agustí Serral3, que a més a més cantava de contrabaix. Serra, instrumentis- 
ta de baixó i corneta, havia comengat a servir com a tal a La Seu d'Urgell el 
1582, i hi romangué almenys fins al 1585 14. La prestncia d'  Agustí Serra a la 
catedral de Tarragona tingué lloc probablement a petició o per influtncia 

3 Ms. B.C. 383 (587), fols 6"-8 i 8-10, respectivament. El primer fou publicat pel P. S .  Ru- 
BIO a Antologia Polgónica Sacra. T. I ,  Madrid, 1955 ; I'altre, que vaig transcriure fa uns anys. 
dóna fe de la gran qualitat musical d'aquest mestre. 

4 F. PEDREU i H.  ANGLES. Eh Madrgals i la Missa de Difunts d'En Brudieu, Barcelona, 
I.E.C., 1921, p.  60. 

5 Id. Ibid.. D D .  60-61. 
6 Arxiu dekLcatedral de Tarragona ( = ACT), A.C., A-74 (1585-89), f .  83. 
7 Id. Ibid., f .  114. 
8 PEDREUIANGLBS. ob. cit., p.  61, nota 1 .  
9 Id., Ibid., p. 61, nota 3. 
10 Id., Ibid., p . 62. 

ACT, Obra (1581-99), f .  175 a...fonch acceptat A.4. de febrer 15899. 
12 H. de Lindrén comenfi a servir el 22 de setembre de 1587, (Cfi. Obra [1581-991, f .  176) 

fins a setembre de 1593, en qut fou nomenat fra Francesc Serafí (Ibid., f. 318). 
13 ACT, Obra (1581-99), f .  177. Nomenat el 19 de juny de 1589. Vegeu doc. 3 de I'aptn- 

diu. 
14 PEDREUIANGLES. ob. cit., pp. 138-139. 
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de Rafael Coloma i demostra, si més no, la continua relació entre ambdues 
catedrals, que arribari ben bé fins a I'epoca de Pere Riquet (1619)15. 

L'actitud servada per Rafael Coloma en I'exercici del seu cirrec ultrapassa 
el simple servei rutinari o I'anonimat de la funció ministerial; les actes capi- 
tulars recullen sovint intervencions del mestre en la renovació de la capella, 
tant pel que fa a la presentació de nous escolans, com per all6 que es refe- 
reix a la cura específica de la interpretació musical. 

Els minyons de la capella o escolans estaven a cirrec del mestre de cape- 
lla, i formaven part del grup polif6nic de la catedral: Rafael Coloma esti 
atent a les seves funcions, a les seves limitacions i canvis de veu, i intervé 
amb freqiiencia en aquest sentit16; per6 la migradesa del seu nombre (tres o 
quatre, habitualment), la cirrega d'haver de conviure amb ells i haver cura 
de la seva formació, així com la poca durada dr: la seva veu, fa que les seves 
preferencies siguin cap als homines castrati o capons, que a més a més pos- 
selen una major brillantor timbrica i una formració musical consolidada, en 
ésser majors d'edat. El 17 d'abril de 1589 presenti un tiple capó1', i un al- 
tre el 23 de gener de 159118. Coloma és un músic il.lustrat i ben format, se- 
gons veurem més endavant, que coneix la situació real de la música del seu 
temps, i el seu protagonisme topa de vegades amb el capteniment estantís i 
curialesc del Capítol, fins al punt de negar-li la recerca d'elements per a la 
capella en el seu nom19. 

La correcta col~locació de les veus i les bones condicions acústiques són 
objecte, tanmteix, de la seva atenció. Així ho veiem el 30 de novembre de 
1590, festa de sant Andreu, en que Coloma ftu cantar la capella des de la 
cadireta de I'orgue vell, perque: <c..  .ix millor 10 cant)>20. L'esmentat orgue, 
constrult per Pere Amil1 els anys 1482-1484, esltava situat en un arc damunt 
la capella de Santa LlÚcia2l, i per tant el so millorava acústicament. El Capi- 
tol li doni permís per a cantar-hi sempre que ho volgués. Un projecte, sug- 
gerit per I'orguener Bordons, de vendre el material del citat orgue a 
Poblet22, no reeixí, sinó que I'instrument fou desmuntat i en el seu lloc fou 
bastida la tribuna dels cantors, que encara resta avui dia. Cal retenir, doncs, 
que tota la música polif6nica de la catedral de Tarragona se senti, durant se- 
gles -1'autor d'aquest treball hi canti en la seva infantesa- des del lloc in- 
dicat pel mestre Coloma I'any 1590. 

F. BONASTRE. Missa nSusanne unjourn de Pere Riquet, Tarragona, 1982, pp. 3-4. 
' 6  Les actes capitulars registren dues presentacions d'escolans, fetes per R.  Coloma: el 2 de 

maie de 1589 un nen de Beíi~uie.  i el 26 de iunv del matteix anv un altre infant. del aual no 
s a b k  la procedencia. Cfr. A'CT:A.C., A-74 (1585-89), f i .  1 9 i i  202, respectivimen;. 

'7 ACT, AC.C., A-74 (1585-89), f .  193". 
18 Id., A-75 (1590-93),'f. 45. 

' 

lWd, ibid., f .  37, 3 de desembre de 1590; vegeu el doc. 5 de I'apendix. 
20 id. ,  Ibid., f .  3 7 .  
21  S. RAMON. LOS órganos ..., p. 10. 
2 2  ACT, A.C.,  A-75 (1590-33). f. 38, 3 de desembre de 1590; vegeu doc. 6 de I'apendix. 
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' 
Un altre aspecte sobre el qual el mestre Coloma manifesti interb fou la 

necessaris cura del cant litúrgic, encomanada als succentores sota la seva tu- 
tela. Una primera prova d'aquesta preocupació, la manifesti pocs mesos 
després de prendre possessió assenyalant, el 26 de juny de 1589, la conve- 
niencia d'entonar correctament els Magnzficat, i la necessiria corresponden- 
cia entre I'orgue i el El 3 de desembre de 1590 exposi també I'opor- 
tunitat de corregir I'accent en els llibres de cor, la qual cosa fou aprovada 
pel Capítol2*. 

La primera estada de Rafael Coloma a Tarragona acaba el 9 d'agost 
de 1591, en qu i  el mestre manifesta la seva intenció d'anar-se'n2>. 

De fet ja havia pres possessió el 15 de juliol del mestratge de capella de 
La Seu d'urgell, vacant des de la mort de Joan Brudieu, esdevinguda entre 
el 22 d'abril i el 10 de maig de I'any esmentat26. Coloma doni a coneixer la 
seva nova destinació 1'1 d'agost de 15912'; possiblement intenti que el Ca- 
pítol de Tarragona li millorés el sou o que prengués més interis en el seu 
cas. El cert és que el 9 d'agost esmentat, després d'haver dit ccque stave in- 
different d'anar-se'na, decideix formalment de fer-ho, i així consta en els 
do~uments*~.  

Rafael Coloma romangué a La Seu fins a una data no documentada de 
1594, possiblement a finals d'aquest any, per tal com en 1595 figura com a 
mestre de capella de l'esmentada catedral Porq~eras*~.  Mentrestant, a Ta- 
rragona actua interinament de mestre Bernat Aymerich, succentor d'aques- 
ta catedral, com a mínim des de gener fins a maig de 1592, en qu i  prengué 
possessió del cirrec Baltasar d'Ulloa30. El 29 de novembre de 1593 comenci 
a exercir el mestratge de capella de Tarragona Joan Pujol, segurament no- 
menat poc abans, per tal com el 23 de novembre del mateix any a Barcelona 

23 ACT, A.C., A-74 (1585-89), f. 202. Vegeu el doc. 2 de I'api-ndix. 
24 Id., A-75 (1590-93), f .  37, 3 de desembre de 1590. Vegeu el doc. 5 de I'api-ndix. 
2' Id., Ibid., 9 d'agost de 1591, f. 65. Vegeu el doc. 7 de I'api-ndix. 
~QEDRELLIANGLES. ob. cit., p. 62. A la nota 5 hi addueix un text del Raclimal, que prova 

aquesta asserció. 
27 ACT, A.C., A-75 (3590-93), f. 63. El text esti estripat en part, per6 al marge esquerre hi 

ha I'anotació següent: q u e  es despedesca lo mestre de canto, i pel context que resta s'endevina 
que ja ha pres possessió de La Seu d'urgell, i demana indulgi-ncia, així com que I'acomiadin 
dels escolans. 

2 U C T ,  Obra (1581-W), f. 206: oltem a 9 de Aguost he pagat al mestre Coloma mestre de 
capela que fou despedit, per sinch quarteres de blat a 2 11. se l i  devien, y tots comptes fets 
com apar per un memorial y albario. 

2') PEDKELI.IAN(;I.~~S, ob. cit . ,  p. 139. Coneixem un Pere Porqueras. organista de Valls abans 
de 1599, que fou organista de la catedral de 'l'arragona des del 9 de sctemhre de 1599 fins al 6 
de mars de 1600. (A.C., A-78 [1599-l600], f5. 72 i 125v, respectivament.) Per la cronologia, 
podria tractar-se del mateix; a mCs a mi-s, s'acomiada el mateix dia que R. Coloma. 

3" ACT, Obra (1581-99), f. 234. Vegeu doc. 8 de I'api-ndix. 
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se I'anomena cc.. .olim coadiutori magistri cantus dictae ecclessiae~~~. El 
mestre Pujol deix2 el c2rrec de Tarragona el 18 de febrer de 1595, a fi de 
prendre possessió del mestratge de capella del Pilar de Saragossa, la qual 
placa li havia estat assignada per elecció el 23 de gener de 159532. 

Rafael Coloma arriba a Tarragona per segona vegada el 6 de gener de 
1595, per tal de plantejar les condicions de I'exercici de mestre de capella33. 
Higini Anglb afirma que, procedent de la catedral de Solsona, fou admts 
el 6 de marc de 1 5 9 5 ~ ~ :  és cert que procedia d'aquesta catedral (tal corn es 
desprin del doc. 11 de I'apindix), on a més a més gaudia de la dignitat de 
canonge; I'admissió o acceptació oficial fou uns dies més tard, el 13 de 
marc3>, la qual cosa no impedeix que Coloma es trobés a Tarragona poc 
temps abans. 

En aquesta segona etapa, que es perllonga fins a I'any 1600, el mestre 
Coloma se'ns mostra preocupat pels mateixos afers i qüestions de I'ipoca 
anterior. 

El Capítol de Tarragona el rep amb consideració, apreciant les seves qua- 
litats musicals; cal recordar, tanmateix, que Coloma és canonge, i per tant 
dins I'ambient catedralici mereix un respecte que, ultra les seves aptituds 
artístiques, és inherent a la dignitat d'un canonicat, i més encara si pertany 
de iure a una altra catedral. 

Les proves de respecte són immediates: des de I'assignació de casa prapia, 
que estava ocupada per un altre h0ste3~, fins alis nombrosos encarrecs i arbi- 
tratges que li encomanen. Per altra banda, Coloma és conscient de la seva 
anterior experiincia tarragonina i de la importincia de la categoria de ca- 
nonge, i no esta disposat a tolerar les habituals humiliacions inferides als 

3 '  Document addui't per J .  PAVIA i SIMO a Nue_vos dator para fa biografia de 'Joan Pujol. 
Anuario Musical, XXVIII-XXIX (1975) 199, n. 9. Es evident que entre I'oposició i10 nomina- 
ció i la possessió estricta del cirrec transcorrien alguns dies, per tal que el nou mestre pogués 
arranjar el trasllat: per tant, essent certa la data de possessió de Pujol a Tarragona el 29 de no- 
vembre de 1593, no es contradiu amb el document de Barcelona, que I'esmenta com a antic 
ajudant del mestre de cant de lz catedral d'aquesta ciutat el 23 de novembre de 1593. Pujol ja 
era nomenat mestre de Tarragona en aquesta data, per6 no n'havia pres possessió. Vegeu la 
il.lustraci6 i els documents 9 i 10 de I'aptndix. 

12 P. CALAHORRA MARTINEZ. Música en Zuragoza, siglos XVI-XVII. 2. Polifonastas y Minis- 
tnles, Zaragoza, 1978, pp. 135-136. L'autor esmenta que el 3 de febrer donaren permís a Pu- 
jol per anar a acomiadar-se de Tarragona: és una mostra més del que hem dit a la nota ante- 
rior. 

33 ACT, A.C., A-76 (1594-97), f .  57. Vegeu el document 11 de I'aptndix. 
34 J .  PENA. H. ANGLES. Diccionanb de fa Música Labor, Barcelona, 1954, T. I ,  p. 540b. 
35 ACT, Obra (1581-99). f. 319. Vegeu doc. 10 de I'aptndix. 
3Qeclamada per Coloma el 29 de desembre de 1595, li atorguen el 2 de genet de 1596. 

Veg. A.C., A-76 (1594-97), fs. 92 i 93, respectivament. A,quest detall sembla no tenir impor- 
tincia, pera mentre el 16 de maig de 1596 el Capítol es treu de sobre la queixa del canonge 
Mallafré perqut li adobin un desperfecte de casa seva, s'apressen a posar remei a la del mestre 
Coloma, el 30 d'octubre del mateix any. (Ibzd., fs. 126 i 152, respectivament). 
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músics. Al cap de pocs dies d'arribar, ja té un altercat amb I'organista, el 
mercenari fra Francesc Serafí, fill del poeta Pere Serafí37, per cert bastant 
díscol; en una altra ocasió, el tingué amb el canonge Gili, home molt tocat i 
posat38. Coloma arriba a enfrontar-se fins i tot amb 1'Ardiaca Major -10 de 
juliol de 1597- perque volia obligar-10 a assistir a Matines, en contra dels 
pactes contractuals39. 

Cenyint-nos a la seva tasca específica de mestre de capella, Rafael Coloma 
presenti o intervingué en la presentació, durant els cinc anys llargs d'aques- 
ta segona permanincia a Tarragona, de vuit escolans, dels quals.només ens 
ha arribat el nom de dos -Miquel Brunet, el 16 d'octubre de 1597 i Jaume 
Peris de I'Espluga Calba (Garrigues), el 2 d'abril de 1598~"- i el lloc de 
procedencia de tres més: Riudecanyes4', La Selva del Camp42 i Cambrils43, 
tots del Baix C a m ~ .  

Sobre la funció dels escolans hem de comentar dues notícies que aparei- 
xen a les Actes Capitulars: per una d'elles hom s'adona que el succentor te- 
nia també un escola a carrec seu, que devia ajudar-lo a entonar la música li- 
túrgica, o almenys cantava al no és clar si aquest fet es produeix espo- 
radicament o hi ha algun costum establert; I'altra notícia dóna fe que els es- 
colans feien sonar els instruments dels ministrers4>: en aauest cas sembla 
tractar-se més aviat d'un fet ailat. 

La preocupació per les dotacions de la capella, que permetessin un fun- 
cionament acurat de la practica polifhnica, és constant i continua la línia de 
cercar cantors professionals per tal d'assegurar la consistencia del conjunt 
vocal. El 6 de juliol de 1596, amb motiu de provar un tiple capó 
-Domingo de las Fosas, procedent de Calataiud-, exposa la necessitat de 
reforcar la capella i dóna notícies sobre la possibilitat d'incorporar altres 
cantors a ragone~os~~,  que efectivament són examinats i acceptats el 7 
d'agost de I'any esmentat: Domingo Blasco, contrabaix, i Gil de Jarnoz, 
contralt47; possiblement, el primer procedia de Saragossa, i el darrer de Ca- 
lataiud. Més endavant, el 15 de gener de 1599, es torna a parlar d'un tiple 
capó ara goni^^^. 

3 7  ACT, A.C.,  A-76 (1594-97), f. 158", 20 de mars de 1595. 
38 Id., A-77 (1597-99), f. 15'. 22 de mars de 1597. 
39 Id., ibiid., f. 34. 
40 Id., i&id., fs. 44' i 88, respectivament, 
41 Id, A-76 (1594-1597), 11 de gener de 1596, f .  94. 
42 Id., A-77 (1597-1599), 10 de mars de 1597, f. 13'. 
43 Id., A-78 (1599-1600), 14 d'agost de 1599, f. 65". 
44 Id., A-77 (1597-99). 3 d'agost de 1598, f. 118. Vegeu el doc. 24 de I'aptndix. 
45 Id., A-78, (1.599-1600), 24 de gener de 1600, f. 116'. Vegeu el doc. 28 de I'aptndix. 
46 Id., A-76, (1594-1597). f. 132. Vegeu el doc. 14 de I'aptndix. 
47 Id., ibid., f. 133'-134. Vegeu el doc. 15 de I'aptndix. 
48 Id., A-78 (1599-1600). f. 140. Possiblement es tracta del mateix Domingo de las Fosas, 

per tal com així consta al Llibre de L'Obra (1581-1599), f. 407, s.d. 
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Alguns beneficiats cantaven amb la capella, no sabem si incidentalment: 
Jeroni Pelegrí, beneficiat de la Seu i baixonista, demana augment de salari 
el 2 de gener de 1596, perqui c c . .  .fa de cantor de cant d'orgue i de baxó~~'.  
Semblantment passa amb Joan Olivart, beneficiat, el 23 de desembre de 
1596j0; el succentor Alexandre d '  Almeida actuava habitualment de cantor 
contrabaix>'. Almeida és un home molt ben considerat pel Capítol; quan 
demana poder passar de succentor a contrabaix, el 27 de juliol de 1 59gs2, li 
ho concedeixen, per6 poc temps després hom torna a pregar-li que faci de 
succentor (mestre d'accent), cantat alhora de contrabaixs3. 

Durant aquesta segona estada de Rafael Coloma, diversos organistes ocu- 
paren el carrec: I'esmentat fra Francesc Serafí, mercenari, havia estat accep- 
tat el 9 d'agost de 1593'~; ja hem vist abans mostres del seu caracter difícil, 
que topa amb els clergues de la catedral. El 7 de juliol de 1597, el provincial 
de la Corona d'Aragó, de I'orde de la Merc?, va escriure al Capítol dema- 
nant informació sobre la conducta del citat organistass: la resposta parca i 
positiva del Capítol sembla amagar quelcom no definit, i de tota manera 
I'endema Serafí i el succentor Aymerich protagonitzaren un sorollós 
altercats6; poc després I'esmentat organista degué ésser cridat a Barcelona, 
perqui el 7 d'agost es rep una lletra del Provincial anunciant que fra Serafí 
no tornar2 a Tarragonas7. El Capítol intenta fer venir un organista de Barce- 
lona el 26 de setembre de 1597s8, el nom del qual no coneixem. 

El 6 de novembre del mateix any se celebren oposicions per a cobrir el ca- 
rrec, essent-ne Prbitre Rafael Coloma; la tria és entre I'organista de Tortosa i 
el de La Seu, i el Capítol escolleix el de Tortosas9; la migradesa del sou de 
Tarragona, o la reacció del Capítol tortosí, que millora la dotació econbmica 
del seu organista, aconsellaren aquest darrer de restar a Tortosabo, amb la 
qual cosa torna a produir-se una altra interinitat. 

49 ld., A-76. (1594-1597). f. 93. 
50 ld., ibid., f. 162. 
5' Alexandre d'Almeida (o Almeide) actua de cantor contrabaix a La Seu d'Urgell des de 

159 1 a 1597, on conegué Rafael Coloma i servi a les seves ordres. La seva presencia a Tarragona 
pogué ésser deguda a aquesta circumstincia. (cfi. PEDRELI.IANGLES, ob. cit., p. 139). També a 
Tarragona es presenta per ruccentor un cantorportugut?~ el 22 d'octubre de 1597 (A.C., A-77, 
f. 47'). que possiblement pot identificar-se amb Almeida, bé que la possessió com a contra- 
baix no fou fins al 20 d'agost de 1598. C '  Uibre de ('Obra (1581-1599). f. 406. 

52 A.C., A-77 (1597-1599), f. 116. Vegeu el doc. 23 de I'aptndix. 
53 Id. ibid., 3 d'agost de 1598, f. 118". Vegeu el doc. 26 de I'aptndix. 
54 Llibre de ('Obra (1581-1599). f. 318. 
55  A.C., A-77 (1597-1599), f. 32". Vegeu doc. 17 de I'apendix. 
56 Id., ibid., 8 de juliol de 1597, f. 33. Vegeu doc. 161 de I'aptndix. 
57 Id.. ibid.. f .  38'-39. , - -  - -  
56 ~ d . :  ibid., f. 43". 
59 Id., ibid., f. 52". L'organista de La Seu era Crist6f;or Malla (Veg. PEDRELLIANGLES. ob. 

cit., p. 139). Vegeu també el doc. 20 de I'apendix. 
60 Id., ibid, 1 de desembre de 1597, f. 56'. 



66 FRANCESC BONASTRE 

Rafael Coloma s'ofereix per anar a Saragossa o on sigui a cercar organista: 
per aquest document i d'altres posteriors, hom s'adona de les relacions que 
mantenia amb els centres musicals de Barcelona, Saragossa i Valtncia: Die- 
go Gascón i Lluís Ferran (nebot de Pere Alberch i Vila) figuren entre els 
anomenats pel mestre Coloma6'. Entre el 2 de desembre de 1597 i el 20 de 
febrer de 1598, emprengué un viatge a diversos llocs -especialment a Va- 
lincia, per6 també doni notícies d'organistes de Barcelona, Girona i 
Perpinyi- per tal de cercar organista, i manifesta la seva predilecció per 
Lluís Ferran, a qui es compromet d'arrodonir-li el sou si acceptava d'anar a 
TarragonaG2. 

Per fi arriba un organista -Diego Gascón- per a servir, amb cartes de 
presentació del mestre de capella i de I'organista del Pilar de Saragossa, que 
és acceptat el 17 d'abril de 1598, amb el parer favorable de Rafael 
ColomaG3. Diego Gascón fou acceptat oficialment el 10 de maig i suplí les 
interinitats el mercenari fra L'organista Gascón an i  a Saragossa 
amb permis i ja no en torniG5; assumí la interinitat el beneficiat i baixonista 
de la seu, Jeroni PelegríG6. El-3 d'agost de 1598, olt el parer de Rafael Colo- 
ma, fou acceptat I'organista Joan MartíG7, que consta en la documentació 
dels fons de la catedral fins al 13 de setembre de 1 5 9 9 ~ ~ :  POC abans s'havia . 
absentat, i sembla que ani  a Valincia, segons consta en la nominació del 
seu successor, Pere Porqueras, de Valls (Alt Camp), acceptat el 9 de setem- 
bre de 1 5 9 9 ~ ~ .  L'esmentat Porqueras, que suplí en les seves absencies el be- 
neficiat i baixonista Jeroni Pelegrí70, deixi el cirrec el mateix dia que Rafael 
Coloma, el 6 de marc de I'any 1600, pel que sembla, havent obtingut una 
altra plasa7'. 

Un apartat digne de menció és el referent a la música instrumental. Els 
registres de la catedral palesen que en aquesta tpoca hi havia un baixonista 
fix, la tradició escrita i documentada del qual hem de remuntar-la més en- 
darrera; no obstant, el 8 de maig de 1595 és admts Salvador Navarro ju- 
nior, destre en el baixó i la corneta72, la qual cosa fa pensar en l'existencia 

61 Id. ibid., 2 de desembre de 1597, f .  59. Vegeu el doc. 21 de I'aptndix. 
62 Id., ibid., 20 de febrer de 1598, f .  87". Vegeu el doc. 22 de I'aptndix. 
63 Id., ibid., fs. 94-94'. L'organista del Pilar era Juan Marco (C'. P. CALAHORRA, ob. cit. 

[I] ,  pp. 58-59) i el mestre de capella, Joan Pujol (ibid. [2], p.  135). Diego Gascón morí el 2 de 
desembre de 1620, essent organista auxiliar de la seu de Saragossa (lbid., [I], pp. 21-22). 

64 Llibre de /'Obra (1581-1599). f .  374. 
65 A.C.,  A-77, (1597-1599). 27 de juliol de 1598, f .  116. . 
66 Id., ibid., f .  116'. 
67 Id:, ibid., f .  118. Vegeu el doc. 25 de I'aptndix. 
68 Llibre de /'Obra (1581-1599). f. 403. 
69 A.C., A-78 (1599-1600), f .  72. Vegeu el doc. 28 de I'aptndix. 
7"d, 13idB, 16 d'octubre de 1599. f .  84; 10 de febrer de 1600; f .  119. 
71 Id., ibid., f. 12>V-1261 Vegeu el docL32 de Ivap!ndix. 
72 Idr A-76 (1594-97), f. 61. En el Llibre de /'Obra (1581-1599) apareix la data de 8 de 
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d'un major nombre d'instruments: també h~o corrobora la ja esmentada 
prohibició del Capítol que el mestre Coloma faci sonar els instruments dels 
ministrers als escolans (veg. nota 45 i el corresponent document de I'apzn- 
dix). 

Jeroni Pelegrí és admts com a baixonista el gener de 1 5 9 6 ~ ~ .  Pelegrí és un 
músic ben dotat, i sovint supleix l'organista o reforca la capella de música 
com a cantor. De caricter inquiet, potser sentint-se menyspreat per la man- 
ca d'atenció a les seves aptituds, s'absenta de 'Tarragona amb freqiiencia: el 
6 de juliol de 1596 se n'acomiada per anar a 'dalls7*, d'on torna el 3 de se- 
tembre, demanant perdó i pregant que el tornin a admetre7>. La versatilitat 
de les seves aptituds i altres raons inconegudes de convenitncia el fan topar 
amb el Capítol: el 9 d'abril de 1597 els manifesta haver-se venut el baix6 
per raons de salut i perjudici de la veu i a la vegada demana un salari de 
cantor, a la qual cosa els canonges no volen accedir76. Aquestes facecies són 
fruit tant de la situació atípica en q d  Pelegrí es col.loca davant I'estricte or- 
denancisme de les institucions, com de la mistria espiritual que de vegades 
sorgeix en aquests ambients. Pelegrí se n'ani a Montserrat com a baixó a 
principis de marc de 1599, i fou subsoitult altra vegada per Salvador Nava- 
rro el 10 del mes i any citats77. A Montserrat no va fer-hi estada llarga, per- 
qu t  el 16 d'octubre torna a ésser a Tarragona com a beneficiat i substitut de 
l'organista (Vegeu nota 70). 

Semblantment al que ocorregué en la seva primera etapa tarragonina, 
Rafael Coloma té especial cura dels llibres de cor. El 7 de juny de 1595 el 
Capítol li encarrega la gestió de fer llibres nous78; mostra interes perqut si- 
guin socorreguts econ6micament els copistesT9, vigila el bon estat de les 
relligaduresa0 i procura que els llibres estiguin ben guardats en armaris8'. 

La vida musical a la seu de Tarragona conegué el tremp acurat i altament 
professional del mestre. En I'exercici del seu carrec havia de complir amb 
moltes Cuncions feixugues, que no I'aparten, per;, d'una ttica i sentit soli- 
dari. Coloma palesa un decidit interes pels cantors, organistes i músics. 

maig com a admiss~ó (f. 320) i sovint cobra el seu pare, antic servidor de la catedral, que sem- 
bla no gaudir de gaire simpatia per part del Capítol. 

73 Uibre de I'Obra (1581-1599), f. 156; no precisa data, per6 Pelegrí ja era a la catedral el 2 
de gener de 1596, segons consta a les actes: eltem super propositis per (en blanc) pelegrí, pre- 
tendens sibi dari salarium seu augeri ratione servitiis ("scrvitionis", ms.) que fa de cantar a 
cant d'orgue v de bavxó; determinaren aue se li done salari 10 baxó. de xxv 1i.a (f. 93). , -- ,  

74 A.cT, ~ : 7 6  (1594-1597), f. 132. vegeu doc. 13 de I'apSndix. ' 

75 Id ,  ibid., f .  138". 
76 Id., A-77 (1597-1599). f. 16. Vegeu doc. 16 de I'apendix. 
77 Id., A-78 (1599-1600), f. 15. Vegeu doc. de l 'aphdix. 
78 Id., A-76 (1594-1597), f. 63. 
79 Id., ibid., 4 de desembre de 1595, f. 89". 
80 Id., ibrd., 18 de setembre de 1596, f .  142. 
81 Id., A-78 (1599-1600). 16 de juny de 1599, f. 49". 



L'obligació d'ensenyar cant i assajar-10 és defensada pel mestre, insistint 
que el bosser pagui in loco els cantorss2. Cal registrar la visita del rei Felip 
I11 a Tarragona, en el transcurs de la qual el 12 de juliol de 1599 Coloma 
degué dirigir la cantoria que hom li dedica amb motiu de la seva estada a la 
Catedra183. 

Rafael Coloma, que vivia acompanyat d'algun membre de la seva família 
a Tarragonas4, hagué d'anar-se'n definitivament a residir a Solsona per cau- 
sa del seu canonicat, la qual cosa comunica verbalment al Capítol el G de 
marc de 1600s5. El text que recull l'acta mostra la pregona humanitat del 
mestre, i alhora ens dóna notícia de la seva activitat compositiva. 

La vida musical de la catedral de Tarragona en temps del mestre Coloma 
transcorre enmig de I'atmosfera espiritual de la Contrarreforma, que tingué 
en els arquebisbes de la metropol:*.--- -1s seus més fidels promotors. Recor- 
dem que I'arquebisbe Gaspar cer vari,^, disposa, I'any 1572, I'ús normatiu 
del nou breviari i el missal de Pius V per a la província eclesiastica tarraco- 
nense. D'altra banda, I'arquebisbe Joan Teris féu imprimir el 1593 els 
Constitutionum Provincialum Tarraconensium Libri quinques6. 

D'aquesta manera es compren la cura exquisida que hom té en la correc- 
ció i fins i tot la nova factura dels llibres de cor, dipositaris del text i la músi- 
ca litúrgics, tasca en la qual excel.leix, com hem vist, Rafael Coloma. 

Altres signes d'aquesta atmosfera són I'atenció que hom posa en I'estric- 
te compliment normatiu de les hores cananiques, o en aquells trets que as- 
senyalen un cert grau d'adustesa en el canon de la Missa. El 20 de marc de 
1589, per indicació de I'arquebisbe, hom procura que no hi hagi música 
durant l'elevaciÓs7. Aquesta conducta la trobem també en altres diacesis ca- 
talanes, per exemple a La Seu d'Urge11s8. 

Pel que fa a aspectes més concrets del fet musical, cal notar la manca de 
dades específiques que ens permetin de refer-10, ates que les notícies que 
apareixen a les Actes Capitulars corresponen d'alguna manera al tranca- 
ment de la norma habitual: nominacions, acomiadaments, altercats, man- 
ques de disciplina, etc. La documentació econamica, d'altra banda, ens 
ofereix detalls basics per a tracar un estudi sociol6gic, bé que hi manquen 
encara d'altres noticies cabdals. Hom ha de poder entreveure, enmig de les 

82 Id., A-77 (1597-1599). 10 de juliol de 1597, f .  33'. Vegeu doc. 19 de I'aptndix. 
'3 Id . ,  A-78 (1599-1600). f. 55. 
84 El Llibre de ['Obra registra un lliurament a una neboda seva el 1599 (f. 399). Vegeu el 

doc. 29 de I'aptndix. 
85 A.C.. A-78 (1599-1600). f. 125'. Vegeu el doc. 31 de I'aptndix. 
86 Tarracone, apud Pbifz)purn Roberturn. 
87 A.C., A-74 (1585-1589): .Serra, que 10 senyor archabisbe serie del parer que al temps 

que se alsa I'hstia y calis n0.s cantas ni sonis I'orgue, perqut serie més devocióa. (f. 188') 
88 Cfr. PEDRELLIANG&S. ob. cit., p. 25. 
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engrunes dels textos esmentats, les guspires d'una activitat viva que perme- 
tin si no la interpretació -cal reunir encara molt més material-, almenys 
algunes hip6tesis de treball. 

És evident que les capelles de música, i en aquest cas la de la catedral de 
Tarragona, gaudien d'un major nombre de cantors dels que regularment 
apareixen a les actes. La interacció entre el grup d'escolans i els cantors pro- 
fessionals dóna molt més joc al funcionament estantís que sembla planar en 
la simple lectura dels textos; el perill del positivisme i10 del formalisme en 
llur interpretació, no s'adiu amb certs trets de la realitat que hom endevina, 
sobretot en una epoca en que a Catalunya és coneguda ja la tecnica dels con' 
spezzati, que suposa un nombre de cantors més elevat. 

Quan a VenPcia s'ha iniciat el stile concertato, veiem com gairebé coeti- 
niament el Capítol tarragoní prohibeix que els escolans facin sonar els ins- 
truments dels ministrers: prova evident de la certesa de la transgressió, que 
ens fa pensar en una incipient assumpció de la consciencia instrumental. 

Temps a venir, omplenades les llacunes existents, podrem aprofundir en 
aquestes qüestions bisiques i essencials. Assenyalem-ne, per ara, el camí. 
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APENDIX DOCUMENTAL 

dimecres, 22 de febrer de 1589 

Item superpropositisper serra, que 10 senyor archabisbe ja ha donada lictntia y ad- 
mts a mosstn Coloma mestre de la Capella, y que són fora 10s impediments; deter- 
minaren que (ratllat, asia admts~)  s'admeta segons és ja estat [ad] mts, y que li có- 
rregue 10 salari del dia que arriba así. (f. 184') ACT. A.C., A-74 (1585-1589). 

dilluns, 26 de juny de 1589 

Item proposl que en les antonacions dels magnificats y ha regles, les quals assí n0.s 
serven, y que en 10 secu/oncm 10 cor no conforme ab l'orgue; si se serveran dites re- 
gles y si 10 cor conformed ab l'orgue: determinaren que 10 dit mestre de Cant y suc- 
centors ho vegen y ho assenten com convé. (f. 202) ACT, A.C., A-74'(1585-1589). 

dilluns, 19 de juny de 1589 

mascaró exposuit que si.ls appareixeria que.s prengués mosstn agustí serra per baxó, 
puix han vista sa habilitat, y que demane cent lliures; determinaren que 10 senyor 
Canonge mascaró que u tracte, y que si n0.n pot llevar, que.1 conserte per cent lliu- 
res. (f. 202) ACT, A.C., A-74 (1585-1589). 

dilluns, 3 de desembre de 1590 

mestre de cantproposuit que en 10s libres del cor tenen necessitat d'adobar 10 excent 
(sic), que n'i ha gran falta, que.s deurie adobar, puis y ha comoditat de mestre qui u 
faril. 
que se adoben 10s libres y que 10s senyors Canonges serra y reig assistesquen per 10 de - I'accent. (f. 37) ACT. A.C., A-75 (1590-1593). 
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dilluns, 3 de desembre de 1590 

Item que ja veuen la necessitat' a de contralts y tiples y si aconortaven de gastos que 
serien alguns cent ducats, que se'n trobarien. 
que si venen músichs que s'inferren, que vists y oyts es tractar2 de salaris ab ells, pe- 
r6 que lo mestre en nom del Capítol nom fasse venir ningú. (f. 37) ACT, A.C., 
A-75 (1590-1593). 

6 

dilluns, 3 de desembre de 1590 

...q ue mestre bordons 10s ha parlat sobre la venda de I'orde ( = I'orgue) vell y que en 
poblet per. ventura 10 pendrien perqu? adoben 10 de allí y que pendrien 10 stany a 
pes, y que se acostume vendre a xv 11. 10 quintar. (f. 38) ACT, A.C., A-75 (1590- 
1593). 

9 'd'agost de 1591 

Lo mestre de Cant, que stave indifferent d'anar-se'n, y que ara st2 determinat 
d'anar-se'n, y que li prenguen 10s minyons y 10 inventari de la roba y que té uns li- 
bres que servien als te deum laudamus, que s i . ]~  volen, que ell 10s donad per 10 que 
ser2 just. (f. 65) ACT, A.C., A-75 (1590-1593). 

Primo A. 5. -de febrer 1592 he donat a moss?n bernat aymerich succentor de la seu, 
sinch lliures en pagant part d'aquelles deu lliures que 10 die passat determin2 10 Re- 
verent Capítol, se li donen entre tant no y ha mestre de cant per 10 servey fa y tre- 
balls pren per rahó de I'ofici de mestre de cant. (signa fins el 30 de maig) 
A 28 de Maig 1592 fonc acceptat per mestre de Capella, moss?n Baltezar de Ulloha, 
pigue-li I'obra sixanta lliures I'any; VE per cada mes sinc lliures, per ordre de 1'Il.lm. 
Capítol li he bestretes deu lliures. (f. 234) Llibre de /Obra (1581-1599). 



Mosstn Rafel Coloma, mestre de Cant, fonch acceptat per mestre de Cant a 13 de 
mats 1595, ab salari de cent lliures, vé per cada mes viij Il., vj s., viij[d]. (f. 319) 
Llibre de ¿'Obra, (1581-1599). 
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9 

MossPn Joan Pujol, mestre de Cant, fonch acceptat per mestre de Cant a 29 de 
noembre 1593; té de salari lx Il., que vé per cada mes v Il., y es pague fins a 29 de 
janer 1595. 
He rebut jo Joan Pujol del senyor don martin, obrer, dues lliures y deu sous per 10 
salari de mig mes, que fineix 10 dia present. Fet de m l  prGpia a 18 de febrer de 1595 
- ij Il., x s. (f. 319) Uibre de ¿'Obra (1581-1599). 

I 
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11 

6 de gener de 1595 

. . . que moss?n Coloma, mestre (ratllat, acolomav) capella és arribat, essent avisat de 
[ser] comensada la determinació, estos disposats [a] fer-la sobre I'electió del mestre, 
y que ell y mossen reig li n'han parlat y que aprés ha parlat, accepte [per] ha venir la 
resposta, y s'ha significat tenir moltes ganes de servir esta iglésia, ab tal que sien ser- 
vits scriure al bisbe y Capítol de Solsona, sien servits donar-li lic2ncia y que se li sen- 
yali de salari 120 I l . ,  y quals dies en distribució y quals fossen presents a les mayti- 
nes; determinaren que atteses les qualitats són en dit Coloma, y que dexa un cano- 
nicat per servir a la iglésia, que s'accepte y el salari rho se li affiie, y que las vint lliu- 
res, se li donen deu a pasqua y deu a nadal, d'estrenes, per 10 que treballar2 per la 
iglésia, y que se li donen las distribucions ('ahgit al marge:) de comensals, y que 
n0.s fasse present a les matines sinó quant treballar2 per a la iglésia, y que se far2 [el] 
que la letra demana. (f. 57) ACT, A.C., A-76 (1594-1597). 
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dimarts, 9 de maig de 1595 

Item que ya saben 10s treballs pren en fer que se habilite 10 fill d'en navarro, ayxí en 
10 baxa com en la corneta, y que I'a fet dexar a son pare, y que.1~ supplique que ell 
se acontente de vestir-se de Capella y servir a la iglésia, que se li doniis la distribució 
y de salari xxx 11. per poder-se mantenir; determinaren que se vista de Capella y se- 
guint la iglésia se li done les distribucions guanyar2 y xxx 11. de salari. (f. 61) ACT, 
A.C., A-76 (1594-1597). 

6 de juliol de 1596 

Itemproposuit dictus dominus Canonicus maIIaf7é que 10 senyor don martí Obrer li 
ha dit que moss2n pelegrí beneficiat baxó s'és despedit y que va a servir a valls; de- 
terminaren que.s borre del llibre y que no li corre més 10 salari. (f. 132) ACT, A.C., 
A-76 (1594-1597). 

6 de juliol de 1596 

Item m? Coloma mestre de Cantproposuit que a la iglésia y falta contrabaix y que 10 
Cant planava molt flach y que ja han oyt un capó (sobre, adomingo las fosas,) que.s 
de Calatayut ahont té de salari Cent lliures, y que li ha dit que affegint-li alguna co- 
sa acceptars. y que en Calatayut y ha un Contralt y en saragoga un contrabaix, que si 
volen ell 10s far2 venir; determinaren que al capó se li donen de salari de I'obra se- 
xanta lliures y les distribucions que guanya& y que 10 contralt y contrabaix vin- 
guien, y si no agraden, ne poden consertar dar-se'ls ha alguna cosa per 10 camí. 
(f. 132) ACT, A.C., A-76 (1594-1597). 

15 

7 d'agost de 1596 

Et primo raphael Coloma magister Capelle Cantus sedis, proposuit quod Dominicus 
Blasco, vocis de contrabaix & Egidius de Jarnoz vocis de contralt, cantores quos 
audierunt, petunt de salario scilicet dictus blasco septuaginta libras et dictus de Jar- 
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noz quinquaginta libras & distributiones interessendo in diurnis oficiis, et dictus 
dominus Coloma & Capitulum determinarunt quod acceptentur pro ut acceptarunt 
dictos dominos blasco et Egidius de Jarnoz in cantores dicte sedis, assignando eis- 
dem pro quolibet anno salaria predicta que petunt, scilicet dictus blasco vocis de 
contrabaix septuaginta libras, & dicto Egidio Jarnoz vocis de contraalt quinquaginta 
libras & etiam distributiones quas lucrari coniugeret sequendo & interessendo in 
diurnis officiis. (Petit ms. de 16 x 9,5 cms., incl6s entre el f. 133' i el 134; text llatí 
de I'acta de 7 d'agost de 1596.) ACT, A.C., A-76 (1594-1597). 

dimecres, 9 d'abril de 1597 

Et primo benefiiatus pelegn'proposuit que perque 10 baxó li gastave la salut y veu 
10 ha venut, y que si li volen donar salari de Cantor que.n rebri merc?; determina- 
ren que sinó sona 10 baxó que no li corre 10 salari sinó paguen fins assi. (f. 16) 
ACT, A.C., A-77 (1597-1599). 

dilluns, 7 de juliol de 1597 

Item fuit l a ta  leteraprovincialis Corone Aragonum ordinis beate marie de mercede, 
et audzto fratre francisco seraphi organista, determinaren que s'escrigue al provincial 
que assí no tenen quexes del pare seraphi, y que esta yglésia est; ben servida d'ell y 
que pendran pler reste, y que també s'entengue de dit pare seraphi si vol restar. 
(f. 32'). ACT.. A.C., A-77 (1597-1599). 

dimarts, 8 de juliol de 1597 

Etpn'mo, lo pare fra seraphi, organista de la seu, exposa que estant vuy en la seu en 
companyia del Comensal Garcia y de mossPn olivart beneficiat, li és vingut mossen 
aymerich succentor y I'a tractat de paraules molt yniurioses y I'a pres per 10 bras, 
volent-lo traure fora de la yglésia, sens haver-li parlat ni dat occasió, y que per so de- 
manc justícia, y que miren per honra de la yglésia y d'ell; determinaren que 10 vicari 
general s'informe qui té culpa y procure de posar-10s en pau. (f. 33). ACT., A.C., 
A-77 (1597-1599). 
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dijous, 10 de juliol de 1597 

Etprimo mosstn Coloma, mestre de Capella, proposuit que 10 bosser no va a pagar 
quant fa la prltica, y que d'exa manera alguns no y resten a cantar, y que també al- 
guns no y van, que y deurien anar; determinaren que 10 bosser vage a pagar allí. 
(f. 33') A.C., A-77 (1597-1599). 

dijous, 6 de novembre de 1597 

Ztemproposuit dictus dominuspreccentor, que ja han oyt tots 10 [s] que són vinguts 
a la presentació de I'orgue, y que 10 mestre de cant li ha dit que 10 que ha-n oyt vuy 
que estave en Tortosa, y 10 de la seu d'urgell, són de més habilitat, y que 10s dos stan 
en paritat, y per so fassen electió d'organista; determinaren que s'accepteprout ac- 
ceptarunt en organista, aquest que han oyt vuy que stave en Tortosa, cum salasio so- 
lito, lo qual sie present a les matines, y que los dies que no y haud orgue seguesque 
10 chor, y que no seguint en dits dies se dexe a sa conscitncia si studie o sti impedit. 
(f. 52') A.C., A-77 (1597-1599). 

dimarts, 2 de desembre de 1597 

Etprevioproposuit dictus dominus precentor que 10 mestre de cant 10s ha dit que si 
fan venir I'organista gascó o altre si és bo, o no I'hauran de pendre, y que si volen ell 
anir2 en SaragoSa y en altres parts; determinaren que 10s mateixos commissaris tin- 
guen Compte en procurar que vingue persona d'habilitat. (f. 59) ACT, A.C., A-77 
(1597-1599). 

dissabte. 20 de febrer de 1598 

Ztem exposuit raphaeL CoLoma magister Cantus, que quant ani  a Valtncia, li dona- 
ren orde 10s senyors Cabiscol y don Anton Gallart, Canonges Commissaris de ses 
mercb, que veure si trobarie mestre per a I'orgue, y que n'a trobat hu entre altres en 
Sta Catherina y que ha entts que en Girona n'i ha hu y en perpinyl n'i ha dos, que 
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miren ses merces 10 fahedor, y que si lub farran de barcelona 10 pren, que perque la 
ysglésia sia ben servida, ell de son salari li dad  cada any deu lliures. Proposuit ideo 
$ictus dominus Canonicus Grau que estant ara poch ha en barcelona, entengué que 
dit Iu's farran vindrie si 10 salari fos millor; determinaren que si dit Luís farran vol 
venir, se li donen sinquanta lliures d'aiuda de costa més del salari, fent Commissió 
als senyors Cabiscol y don anton Gallart, Canonges, perqut ho procuren. (f. 87') 
ACT, A.C.,  A-77 (1597-1599). 

dilluns, 27 de juliol de 1598 

Item proposuit &tus dominus xpirtojóms de queralt, que don alexandre, succen- 
tor, no va a les matines, y que per so no van ben ordenades, y que se li ha dit que 
servir2 de contrabaix y que se sercb succentor, y que ell servir; fins a Sta. Tecla la 
succentoria; determinaren que quant don alexandre se'n vage, ara per les hores s'ac- 
cepte a m0 fabre que.s beneficiat de la seu, y que 10s succentors vagen a matines, y 
que no servesquen per substituts, sinó 10 hu per 10 altre, y que don xpistafol parle ab 
dit don alexandre, y entengue d'ell ab quin partit vol servir de contrabaix. (f. 116) 
ACT., A.C., A-77 (1597-1599). 

dilluns, 3 d'agost de 1598 

Item proposuit que 10 scolanet d'el ( = d'ell, és a dir de d. Alexandre d'Almeida, 
succentor i mestre d'accent) no té apparell per a tenir moltes solfes, y que.s devie 
despedir; determinaren que.s despedesque y se vestesque ( = vesteixi) com és costum 
y se'n serque altre. (f. 118) ACT, A.C., A-77 (1597-1599). 

dilluns, 3 d'agost de 1598 

et primo dictils dominus precentor, syndiGus anuar'is, proposuit que m? Coloma, 
mestre de Capella, li ha dit que 10 organista que han hoyt té molt bones maneras y 
ayre y apparell per a tenir moltes solfes; determinavemnt que s'accepti ab salari de 
Cent ducats, y que la distribució pague 10 que acostumave de donar y la obra 10 més 
avant. (f. 118) ACT, A.C., A-77 (1597-1599). 
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dilluns, 3 d'agost de 1598 

Item proposuit dictus dominus don xpist6fol de Queralt, que ha parlat ab don ale- 
xandre 10 succentor, que demane Cent lliures de salari per contrabaix; determina- 
rem que s'accepte ab salari de vuytanta lliures per contrabaix y per mestre d'accent, 
y que porte musa morada y que vaya davant 10s comensals. (f. 118") ACT., A.C. ,  
A-77 (1597-1399). 

dimecres, 10 de marc de 1599 

Item proposuit dictus dominus canonicusfreiva, que ya han hoyt 10 navarro baxó, 
que sona també la corneta, y I'habilitat que té y serie pendre'n y assalariar-10, pues 
m0 pelegrí baxó est2 ja assentat y condu'it en 10 monestir de montserrat; determina- 
ren que se entengue quin salari voldrl y essen-se'n anat 10 m0 pelegrí, se tracta de 
pendre'l. (f. 15) ACT., A.C., A-78 (1599-1600). 

9 de Setembre de 1599 

Item superp'ropositis per dictum dominum arcbidiaGonum lorens, syna'icum annua- 
lem, que ell doni lichcia a I'organista fins a la verge maria d'agost per anar a barce- 
lona y fins ara no és arribat y té entts és anat a Valencia, y que puis saben I'habilitat 
de pere porqueres de Valls, si seran servits pendre'l y nomenar-lo en organista, de- 
terminarunt et nominarunt a dit pere porqueres en organista de la seu, ab 10 mateix 
salari que tenie 10 darrer organista. Cui determinatzoni et nominationi &tus domi- 
nus Canonicus masian dixit que y dissent, perqut 6 del vot que.s done per opposi- 
ció y que per so se fassen edictes. (f. 72) ACT, A.C., A-78 (1599-1600). 

Item paguí a la neboda del senyor canonge Coloma, per les mans dels quatre sobre- 
pellissos de tela que feu per als escolans, y per les mans de dos llansols nous y adops 
de llarnsols y sobrepellissos vells, com apar ab al [barii], sinch lliures, v. 11. (f. 399) 
Llibre de ¿'Obra (1581-1599). 



RAFAEL COLOMA A LA CATEDRAL :DE TARRAGONA 

dilluns, 24 de gener de 1600 

Item, magister cantus Coloma presenti un minyó per escoli en loch del que se n'és 
anat; determin~mnt que 10 mestre prengue aqueix o altre que li apars2 y que 10s sy- 
ndichs li diguen que no fasse sonar 10s menestrils alls minyons. (f. 116") ACT. A.C. ,  
A-78 (1599-1600). 

dilluns, 6 de maq  de 1600 

Item venerabilis Coloma magister cantus se&, canonicus solsonensis, exFoszsit que 
ha rebuda una carta del prior de Solsona, que I'avisc que s'és publicat un motu pro- 
pi, que.s obligat en anar a residir, y ne té escrúpol de no anar y que li pesa dexar esta 
yglésia, y demana licentia per anar a residir y perd6 per les faltes, y perqui? la sem- 
mana santa és prop, dexa en mans de ses merces lo temps volran que resti; deeermi- 
naren que se li doni lici?ntia, que vaja a residir y que reste d'assi a la pasqua, y que 10 
senyor don Anton Gallart, canonge, li digue que fasse 10s originals que resten. 
(f. 125") ACT, A.C.. A-78 (1599-1600). 

dilluns, 6 de marc de 1600 

Item Petrus Porqueras organista exposuit et d&t que demana licentia per anar-se'n 
y que serquen altra organista y que entretant ell serviri tant quant voldran, determi- 
naren que se li accepte la renuntiatió y que li prenguen les claus y li paguen !o saiari 
fins vuy y que fassen venir per M0 pelegrí per a sona; I'orgue. (f. 125"-126) ACT. 
A.C. .  A-78 (1590-1600). 




