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EL CANT ALES ESGLÉSIES

QUADERNS DE PASTORAL dedica aquest número a parlar del
cant a les esglésies. El tema va aparèixer un dia de trascant6 en la reuni6 habitual de la Redacci6. I, en parlar-ne, ens va anar creixent als
dits, com aquell qui diu sense esperar-nos-ho. El resultat aquí el teniu: un volum, el gruix del qual ens plauria que respongués al seu interès real. Perquè el tema s'ho val.
Efectivament, el cant és un element de primer ordre en les celebracions cristianes. Qui canta, participa, agermana la seva veu amb els

altres, viu -i construeix- la comunitat de lloança. Qui canta expressa
la seva fe i la seva esperança. I aquí podríem adduir tant la dita agustiniana «qui bene cantat bis orat» (el qui canta bé resa dues vegades)
com l'aforisme antic «Iex orandi, lex credendi» (la norma de la pregària és la norma de la fe).
1. El número s'obre, com sempre, amb el PÒRTIC, que no parla
de cant, i que titulem ben expressivament «Dissentim». Volem mani-

festar el nostre dissentiment sobre una certa Unia de presència de /'Es.glésia en el m6n, en la qual ens volen embarcar determinats membres
de la Jerarquia i que -no volem jugar el joc de les ambigüetatsno és la nostra.
2. L'ep{graf TEMA l'integren quatre articles. Ires dels seus autors
s6n músics, autors de cants d'Església: el pare Gregori Estrada, de
Montserrat, mossèn Domènec Cols i mossèn Albert Taulé, tots dos
del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. El quart és mossèn Josep Lligadas, també del Cp.L.
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3. L'ep(graf QÜESTIONS és ben nodrit. Destaquem l'article del senyor Oriol Martorell, el conegut director de la Coral Sant Jordi, que
té una experiència ben dilatada de fer cantar i, concretament, fer cantar a les celebracions litúrgiques. AI seu costat, el senyor Joan Soler
i Amig6 toca un tema que també coneix de prop, autor com és de nombroses lletres -pròpies o adaptades- per a cants d'Església. Els altres autors s6n tots capellans. El darrer - i més jove-, mossèn Xavier Morlans, aboga per un nou cant cristià, més a prop dels joves
dels ambients populars.
4. Molt a prop de l'anterior secci6 pel seu contingut, la que posem
sota l'ep(graf DEBAT es caracteritza pel nombre i la brevetat de les
aportacions. Les hem destriades en dos grups: els tècnics (músics o
musicòlegs, tots ells creients), i els pastors (capellans, avesats afer cantar
a les esglésies).
5. A la secci6 EXPERIÈNCIES no hem aconseguit de reflectir la
diversitat de situacions, com ens hauria plagut. Ja és sabut que una
cosa s6n les aportacions que es demanen i una altra les que arriben.
Per això testimoniem el nostre agraïment a aquells que ens han enviat
un paper escrit: el P. Gregori Estrada, de Montserrat, la germana
Catalina Terrats, de St. Pere de les PueNes, la mare abadessa, de
Vallbona, mossèn' Miquel Barbarà, de Tarragona, i la Carme Sànchez, de l'equip de «missa familiar» de la parròquia dels Dolors de
Sants, de Barcelona. Les experiències de parròquies -rurals i urbanes. s6n les grans absents. Diguem però, en contrapartida, que s6n elles
les que sostenen la majoria de les altres co¡'¡aboracions d'aquest
número.
6. A l'epígraf MEMÒRIA publiquem un article de mossèn Lluís
Bonet i Armengol, que presenta sumàriament «aquells músics que durant la primera meitat d'aquest segle van influir més en la dignificaci6 del cant popular litúrgic i religi6s a Catalunya», i que van del mestre
Felip Pedrell al pare Miquel Altisent. L'article inclou també una cronologia de fets importants en aquest camp i una valoraci6 global de
la significaci6 d'aquests homes i, en general, del moviment que van
animar, tenint com a punt de referència la situació d'avui.
7. La part monogràfica es tanca amb la secci6 TEXTOS, un florilegi prou abund6s extret de: «La música, educadora del sentiment»
del bisbe Torras i Bages (1901), el tantes vegades citat i poc conegut
«motu proprio» de Pius X «<1I'a le sollecitudine», 1903), textos de Llu(s
Mil/et i Gregori Sunyol, els documents conciliars (1963 i 1967) i, finalment, la carta pastoral del Dr. Josep M. Guix amb motiu del cinquantenari de la mort de mossèn Lluís Romeu (1987). És de justfcia,
dir que la majoria d'aquest elenc ha estat preparat, també, per mossèn Lluís Bonet.
•
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8. QUATRE VENTS i VIDA DEL CENTRE s6n les dues darreres
seccions d'un número extens~ en el qual han col·/aborat trenta-cinc
persones (sense comptar-hi els autors dels textos antològics). Déu n'hi
do, oi? Aixf i tot no ha estat pas intenci6 nostra dir-ho tot sobre els
cants de les celebracions (i no cal dir ja sobre la música a lesesglésies). Per això només en algun article (vegeu, sobretot, el del senyor
Joan Soler i Amig6) es parla dels textos de les cançons, una qüesti6
que bé es mereixeria una anàlisi més aprofundida, tant pel que fa al
seu contingut teològico-antropològic, a la seva avinença amb la música amb què es canten i a la seva expressi6 literària (o a la simple
correcci6 gramatical, de vegades). Qui sap si podria fer, més endavant, l'objecte d'un altre número.
Escric aquestes rati/es de presentaci6 a cavall entre lafesta de l:4scensió i la de Pentecosta, a tocar de la plaça de Catalunya, de Barcelona, en una primavera excepcionalment humida. Els xiscles dels ocells
i els vols dels coloms es retallen -imatge i so- sobre el fons de pedres venerables de l'església de Santa Anna, que contemplo des del
meu despatx. Els arbres deixen veuref/ocs de verdor tendra de colors
diferents. Pedres velles, frondes joves, vols i cants contlnuament recreats constitueixen una melodia agradable al Senyor. Que ho sigui,
també, la que s'enlaira dels nostres cors i de les nostres veus.
Barcelona, 20 de maig de 1988.
J. T.
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DISSENTIM
Perquè creiem en el pluralisme, hem après a conviure
i a cohabitar -que es diu ara- amb lectures força dife-

rents del ser cristià, de la vivència de la fe, de la presència
cristiana en el m6n, del rol de la comunitat cristiana, de
la religiositat popular, i d'altres aspectes del que anomenem la pastoral.
Així, i valguin només aquests dos exemples, hem après

a distingir entre f7l:oviments de «presència}) i moviments
de «mediaci6» -tot i l'ambigüitat de la nomenclatura-,
per bé que nosaltres farem el possible, això si, per mantenir encesa la torxa d'aquell tipus de presència que suggereix la paràbola evangèlica del llevat dins la massa. I hem
après a acceptar la doble modalitat de «cristians a l'esco8

la» i «escoles cristianes», per bé que la preocupació conjuntural per aquestes segones deixa molt ofegada la primera modalitat -ens sembla.
Davant fets, declaracions i documents sorgits d'ad i
d'al/à, ens hem sentit temptats, ara i adés, a qualificar la
nostra situació eclesial com de restauració: una restauració que no sembla tenir altre horitzó que el retorn al passat. Diferents veuS assenyades ens han invitat a no confondre al/ò que només són fets comptats i anècdotes
esporàdiques -ens han dit- amb el que és la situació general. I aix{ hem après a mantenir-nos a l'expectativa i a
no abusar d'aquell terme ni aplicar-lo de manera generalitzada.
Ve -fa mig any- el canvi de President de la Conferència Episcopal Espanyola. «No us cregueu la premsa i els
periodistes -se'ns diu-: tot s'ha fet seguint la normalitat democràtica». I ens ho hem cregut. Ve, ara mateix, el
canvi sobtat del Secretari d'aquesta Conferència -que havia aconseguit fa només sis mesos un ampli suport episcopal a l'hora de l'elecció. «No hi vegeu cap tripijoc ni
cap jugada premeditada» -se'ns diu. Però davant aquest
fet, que ha succeït segons els pronòstics que havien fet els
entesos, bé se'ns deu haver de permetre que entretinguem
un mal pensament. I ens resistim a apartar-lo mentre no
hi hagi solucions més originals que les pronosticades entre passadissos.
Finalment, ve que el flamant bisbe-secretari, en unes declaracions per ràdio, ens etziba -entre altres floretes- que,
a Espanya, un cristià té vedat, pel fet d'ésser-ho, l'accés
als càrrecs de responsabilitat. Una aflrmació que li ha estat rebatuda a tort i a dret. Que no s'ha avingut a desmentir. I que mentre no aporti proves fefaents, cal considerar
gratu¡~a. Déu el faci bo, senyor bisbe! ¿Que no sap que
tots coneixem més de dos i més de quatre cristians en llocs
i en càrrecs de responsabilitat pública? ¿Serà vostè l'únic
que no en coneix cap?
9

Nosaltres fem una altra lectura de la presència i el testimoni cristians en una societat que s'ha autodefinit com
a no confessional. Si alguna cosa hem de lamentar és que
no hàgim estat capaços d'educar més cristians que puguin
ser presents en els diferents camps de la societat amb prou
competència professional i prou traça per al diàleg. Però
aquesta és una qüestió interna de l'Església. Amb ais i uis,
en canvi, no avançarem en la missió. Per això som d'aquells
cristians que no ens avindrem pas amb el tarannà ploramiques i be¡'¡icós que manifesta el bisbe-secretari. I per favor, que no vinguin veus piadoses a demanar-nos que hi
aprenguem a conviure en nom de la cohabitació i el plu-

ralisme.
Per això esperem que rafirmació d'aquest senyor bisbe

sigui d'àmbit ,IJ1olt personal. En tot cas, no volem contri. buir a mitificar la seva figura de Secretari de la Conferència Episcopal Espanyola que, amb aquestes dec/aracions,
ha pass~t a un primer pla informatiu. No: ni és missü! seva
fer dec/aracions d'aquesta mena, ni allò que diu és necessàriament ressò del que pensen els bisbes de l'Estat. Els
nostres bisbes, els catalans, -que també formen part
d'aquella Conferència- s'han manifestat més d'una vegada en un sentit ben diferent. Però com que, pel que es
veu, bona part de l'opinió pública sembla considerar que
el bisbe-secretari és una mena de portantveu qualificat, potser caldria clarificar a temps i una vegada per totes la seva
situació. Sobretot si ens hem de trobar gaire sovint amb

ensurts d'aquesta mena.
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TEMA

LA MÚSICA EN LA LITÚRGIA I EN ALTRES
MANIFESTACIONS RELIGIOSES
GREGORI ESTRADA

¿És convenient cantar en les celebracions litúrgiques? Les capelles
musicals i les corals dignifiquen la celebració quan estan ben emmarcades en la litúrgia; si no hi estan, per més artística que sigui la seva
intervenció, cauen en l'ambigüitat d'una litúrgia-concert. l!orgue i els
instruments eleven l'esperit quan en la litúrgia actuen en consonància
amb la seva funcionalitat, i, al contrari, es converteixen en concert
o en distracció, si no hi estan. I, si ara, amb l'ús de la llengua popular, es fa cantar molt més que abans l'assemblea litúrgica, ¿no és en
detriment de l'atenció i de la pietat individuals? ¿Per què s'ha de can11

tar tant a més d'haver de sentir en veu alta tantes intervencions no
cantades del celebrant, del diaca, dels monitors? ¿Per què imposar
melodies a voltes mal apreses, poc populars i potser mancades de valor musical, i encara mal dirigides? ¿Per què totes aquestes melodies
importades i mal adaptades de l'estranger, amb versions textuals inadequades? Tot això i molt més encara ens podríem preguntar si ens
ho miréssim amb un prisma intel'lectualitzant que raonablement cerca la perfecció o prefereix, si aquesta no hi és, valorar més el silenci,
i reduir cant, música i paraula en veu alta.
En realitat, són molts els problemes plantejats especialment ara amb
la reforma litúrgica del Vaticà lI. Heus-ne aquí alguns:

Cant i poble
El ritme i la dansa, la música i el cant són expressions humanes,
patrimoni ben arrelat en els pobles com a element actiu (dansaires,
cantors, instrumentistes) o passiu (espectadors, auditors). En el ritme
i la dansa l'expressió corporal va acompanyada moltes vegades d'exclamacions, ritmes i cants. La veu humana, l'instrument més noble,
és, en solista i en cors parlats, unisonals o polifònics, un element
de gran força comunicativa, tant en la dicció i en la declamació com
en el cant. El ritme es troba en el recitat i en la poesia, el cant en
la dicció i en la declamació. La dicció i la declamació canten amb
intervals subtils mentre el bon cant es fonamenta en la dicció i declamació del text. Poesia, dicció, declamació i cant s'agermanen. Un
poble amb llengua, poesia i cant té una expressió d'identitat. El poeta, l'orador, el cantor, surten del poblt. Si el poble també canta, té
un mitjà sublimat d'expressió i d'agermanament. A més, el cant, si
només vocalitza vocals -sense text o amb les del text- pot sobrepassar fins i tot la concreció del llenguatge parlat i perdre la sublimació expressiva.

El cant en l'expressió religiosa
El cant s'ha fet sempre present en les manifestacions religioses populars. És l'expressió musicalment ennoblida de la creença religiosa
que es manifesta de moltes maneres en la joia i en la tristesa, en l'exaltació i en la quietud, en la sort i en la desgràcia, en la força i en el
consol, en la humilitat i en la confiança. La dansa de tema religiós
es troba en molts pobles, fins i tot en els de cultura cristiana. Un exemple, no pas dels més antics, és el dels cants i les danses del Llibre Ver12

mell de Montserrat, amb textos de tema religiós marià, penitencial
o meditatiu, permeses al s. XIV als pelegrins de Montserrat en moments no litúrgics, de nit a l'església (mentre se'n fessin poques per
no destorbar els qui volien pregar en privat) o de dia a les places del
Santuari.

El cant en la litúrgia cristiana
Si en les religions el cant és expressió de la creença i de la vivència
espiritual dels pobles, en la litúrgia cristiana és una expressió i proclamació de la fe viscuda en comunitat eclesial. Les litúrgies cristianes orientals han preferit la veu humana per damunt dels instruments,
i utilitzen el cant tot sol, sense ni acompanyament d'orgue. Les litúrgies cristianes occidentals han utilitzat el cant i els instruments, i han
esdevingut una de les fonts més importants de l'evolució i de la creativitat musicals en el decurs de la història.
A part dels cants antic-romà, hispànic o visigòtic, gal'licà i milanès, inspirats en les melodies sinagogals-jueves i helenístico-romanes,
el cant gregorià, d'inspiració semblant i divulgat per l'Europa occidental, va esdevenir ben aviat el cant propi de la litúrgia romana. La
simbiosi o unió entre text i melodia és una de les seves particularitats
més sobresortints. Va néixer i es va formar en la litúrgia basilical i
monàstica. Després d'uns segles de floriment (potser dels ss. VII al
XII) va caure paulatinament en la decadència a causa sobretot de l'adveniment de la música mesurada (s. XIII) a la qual servia de suport
i de «cantus firmus», havent-se d'adaptar a l'evolució musical contrapuntística, rítmica i harmònica dels temps. Va començar a ser restaurat molt meritòriament a finals del s. XIX, sobretot per l'escola
de Solesmes (França). A principis del s. XX van poder aparèixer les
noves edicions vaticanes del Graduale i de l'Antiphona/e, resumides
després en el Liber Usualis. La Paléographie Musica/e, edició monumental dels principals manuscrits gregorians que compta ja amb molts
volums, és una obra imprescindible per a l'estudi d'aquest cant. Finalment, ja a la segona meitat del nostre s. XX, els estudis i les publicacions sobre la Semiologia gregoriana han obert extraordinàriament
el camí a la investigació científica del gregorià i a la seva execució.
I.:interès desvetllat per la interpretació dels neumes ha portat a l'edició del Graduale triplex, obra necessària al qui vol aprofundir l'execució d'aquest cant.
El cant gregorià era en gran part per a la Schola Cantorum. El poble hi devia tenir ben poca part activa. Les grans peces conservades
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en els manuscrits dels ss. IX-XII tenen les característiques pròpies dels
cantors o del cantor solista. I:assemblea, a part de les aclamacions,
respostes, petites antífones i himnes, hi devia participar més aviat escoltant. Actualment, una participació activa de l'assemblea en totes
les peces del cant gregorià podria portar a una interpretació massiva,
ben allunyada de l'essència musical d'aquest cant, quan no a una pèrdua
dels valors musicals i rítmics que el caracteritzen. Ja al s. XIII el mensuralisme va fer evolucionar la música a costa del gregorià. Van
treballar-se les formes del contrapunt que s'havien insinuat en la polifonia incipient del Conductus i dels Órgana. Els instruments van ajudar el cant i, amb els segles, es van convertir d'acompanyants en concertants fins a formar els petits conjunts predecessors de l'orquestra.
I:orgue va prendre amb els segles un lloc preeminent.
Les obres corals van desplegar-se ben aviat amb un repertori abundant: misses, motets, responsoris, etc., preferentment en les parts de
l'Ordinari de la missa. Com a derivació decadent del cant gregorià,
el Cant Pla es feia servir sobretot en els cants del Propi de la missa,
fins que, a finals del s. XIX es va començar la restauració iniciada
per Solesmes. El Motu proprio de Pius X va promoure a principis del
s. XX una renovació austera de la Música Sacra tant en el cant gregorià com en la música coral i instrumental.

El cant de tema religiós a Catalunya

Catalunya posseeix un repertori popular religiós abundant però de
poca o nul'la aplicació litúrgica. És d'un contingut folklòric remarcable i canta amb preferència el Nadal i la Passió de Jesús sense entrar en un contingut pròpiament litúrgic, ben diferentment dels Corals alemanys (Kirchenlieder) o dels himnes anglesos d'abans i després
de la Reforma. Cal remarcar el gènere dels goigs, de forma eminentment popular, de text amb contingut religiós, però que no presenta

tampoc l'ideal litúrgic que ara es necessita. I:entrada de la llengua
popular en la litúrgia ha representat per a Catalunya i per a tots els
països llatins un esforç de creativitat fet amb rapidesa i amb el risc
que comporta tota novetat. Aquest cant per a la litúrgia ha de ser amb
text de contingut litúrgic, s'ha d'adaptar a la funció concreta de cada
celebració, ha de ser popular, assequible al poble tant en l'audició com
en l'execució segons el lloc i el moment escollits, sense perdre res de
la valoració musical que l'acció litúrgica requereix. El treball dels compositors i dels directors és ardu i no està exempt de risc.
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El cant de la litúrgia cristiana en llengua popular
Un dels punts importants de la reforma litúrgica del Vaticà II és
la participació activa de l'assemblea en les celebracions litúrgiques.
Musicalment el gregorià resta el cant de la litúrgia romana. Però essent, en gran part, cant de Schola Cantorum, només es presta a la
participació activa de tota l'assemblea en poques peces. A més, la reforma litúrgica ha proposat esquemes com el del Salm responsorial
que el gregorià desconeix. El Graduale simplex de les edicions vaticanes, sortit després del Concili Vaticà lI, no representa la tradició gregoriana i és tot ell d'una gran monotonia. El problema de la participació s'acreix amb l'ús de la llengua popular, el català, que no té
tradició amb repertori adequat. Amb tot, cal valorar positivament
l'eufòria amb què es va rebre a Catalunya, com en els països de llengües romàniques, la possibilitat de l'ús de la llengua popular. Es van
aprendre de nou cants que han quedat en la memòria del poble. Quant
al cant coral, s'ha treballat amb tenacitat en molts aspectes, entre els
quals cal destacar els Encontres Internacionals de Compositors per
a la Litúrgia empresos des de Montserrat.

Particularitats del cant per a la participació de l'assemblea
Després de la reforma litúrgica del Vaticà lI, i abans que es fessin
les traduccions i les edicions dels textos oficials en català, la pressa
per poder cantar en llengua vernacla va accelerar la publicació de cants
amb textos bíblics o de lliure creació, o amb traduccions de textos de
cants estrangers (negro-espirituals i altres). Ara, el Missal, el llibre de
la Litúrgia de les Hores, els Rituals dels sagraments contenen els textos més aptes per a ser musicats, tot i que, segons ho indiquen les rúbriques, també hi ha la possibilitat de cants amb altres textos.
La música, que ha de ser de qualitat (el compositor ho ha d'intentar), cal que respongui a la capacitat auditiva i pràctica de l'assemblea. Hauria d'estar en estret lligam o simbiosi amb la dicció i declamació del text, amb el moment i amb la comunitat on s'ha de cantar.
Caldria donar a cada cant el seu lloc litúrgic i no fer-lo servir per a
altres moments. D'aquesta manera el cant típic es converteix en un
signe del moment litúrgic o de la festa. No cal cantar-ho tot. S'ha de
procurar que no hi hagi precipitació, que el pas als cants o a les lectures sigui espaiat, i que s'observin convenientment moments de silenci. La tria del que s'ha de cantar dependrà molt del temps litúrgic,
del lloc, de l'assemblea. Sembla que hi ha d'haver una preferència per
a les respostes en els diàlegs (per exemple: els del Prefaci), per a les
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lletanies (per exemple: Senyor, tingueu pietat, o Anyell de Déu), per
a les aclamacions (per exemple: Sant, o les de després de les paraules
de la institució de l'Eucaristia, per a les quals el missal català proposa unes de les poques melodies oficials que no hauríem d'abandonar),
i per al comiat Donem gràcies a Déu. I.:assemblea cantarà fàcilment
les respostes als diàlegs si el celebrant o els ministres canten també
la part introductòria que els pertoca. Cal recordar, també, la importància del Salm responsorial, almenys per al cant del refrany de tornada. Si no és possible fer aprendre tots els refranys que amb profusió proposa el leccionari, cal pensar en una selecció provisional de
refranys adaptats al salm i a la primera lectura que el precedeix. Thmbé seria molt apropiat cantar el Glòria a Déu a dalt del cel ja que
és un himne. Finalment, cal enumerar l'estructura de la Litúrgia de
les Hores~ amb els seus himnes, antífones, salms i responsoris, i també la celebració dels sagraments. En cada comunitat i en cada celebració s'haurà de decidir què es canta. Allí on els dies festius s'hi celebren moltes eucaristies, serà bo de cantar en totes alguna part si les
circumstàncies ho permeten. Per a la missa major o principal s'hauria de pensar a cantar més cants.

L'animador del cant
És necessari que una persona capacitada o un equip ben preparat
es faci responsable de què, quan i com s'ha de cantar, atenent les possibilitats de l'assemblea. Es tracta de l'animador. Pot actuar en solitari, ço que li dificultarà avançar; en equip, i la tasca se'n veurà facilitada; o com a mestre-director d'una Capella musical o Coral al servei
de la litúrgia, fet per ara poc existent però molt desitjable. Una Coral
o Capella, a més de cantar sola la polifonia «a capella» o amb instruments, promocionarà la música i el cant del poble: la participació serà
més viva i musicalment més valuosa. Caldrà no oblidar que els cantors (solista, poble, Capella musical o Coral) i els instrumentistes (organista i altres instrumentistes) celebren amb tota l'assemblea, en la
qual cadascú participa plenament mentre compleix el seu ofici en els
moments actius i mentre s'uneix a la celebració encara que sigui en
actitud musical passiva. Una Capella musical o una Coral necessiten
estructurar-se i promocionar-se, precisament perquè estan al servei de
la litúrgia, servei que reclama la màxima dignitat i qualitat. No hi serà
de més que s'exerciti també en un repertori per a concerts fora de la
litúrgia; així augmentarà en els cantors l'estímul per a la seva formació.
IJanimador o director, sol, en equip o director d'una Capella musical o d'una Coral al servei de la litúrgia, ha de posseir, a més dels
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coneixements musicals necessaris (especialment el de la direcció), uns
coneixements i una vivència litúrgica cristiana, un tracte humà i una sen-

sibilitat per adaptar-se al tarannà de la seva comunitat. Ha de seleccionar i programar els cants procurant que tinguin qualitat, que siguin
apropiats, tant en el text com en la música, al moment litúrgic corresponent; que estiguin al nivell de l'assemblea o de la Coral per tal que puguin
ser executats dignament. Si l'assemblea o la Coral tenen moltes possibilitats, es podrà ampliar el repertori; si en tenen poques, s'haurà de reduir sense sobrecarregar amb cants nous fora de la mesura assimilable.
Naturalment, l'animador, com a bon director, s'estudiarà abans els
cants i no s'atrevirà a fer aprendre o a dirigir cants que ell mateix desconeix. Són molts els qui per sort es presten per al servei d'animadors
del cant. Però no sempre tenen la formació musical i litúrgica suficient. Si els manca la formació litúrgica, estan en perill de fer prevaler els valors purament musicals per sobre els litúrgics i de no servir
la finalitat d'aquest cant; si els manca la formació musical, poden caure

en la degradació artística en detriment de la dignitat necessària a la
litúrgia. Cal, doncs, a l'animador una formació musical i litúrgica.
Resumint
El cant és, en els pobles i en les religions, una de les expressions
de la seva cultura i de les seves creences. La litúrgia cristiana l 'ha tin-

gut sempre en consideració. El cant gregorià, propi de la litúrgia romana, cant d'estreta unió entre el text i la música, ha estat un dels
elements més importants del desplegament musical de l'occident. La
introducció de les llengües vernacles ha obert a Catalunya un camí
de creativitat també en el cant. La cançó tradicional catalana de tema
religiós i els goigs no tenen les característiques textuals que es demanen ara en la litúrgia reformada pel Vaticà Il. Crear un cant en català
musicalment de valor, litúrgicament propi, apte a la participació de
l'assemblea, és un treball ardu i que demana experimentació. Però també és atractiu, ja que aquest cant és lloança a Déu, proclamació de
la fe cristiana i vivència en les celebracions litúrgiques. A més dels
compositors~ es necessiten directors o animadors de cant ben preparats litúrgicament i musicalment. La creació i l'aprenentatge d'aquest
cant demana un esforç pacient i constant. No es pot pretendre arribar-hi
tot seguit. Potser caldrà refer molts camins començats. I.?experiència
podrà portar a l'arrelament d'alguns cants, al bandejament d'altres,
i a la continuació d'una creativitat renovadora.
Montserrat, març del 1988
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LA MÚSICA AL CONCILI VATICÀ 11
ALBERT TAULÉ

Vaig tenir la sort de ser testimoni d'excepció d'aiguns esdeveniments
del concili Vaticà II. No vaig seure a la taula de les deliberacions, naturalment. Llavors, jo no era més que un jove estudiant a l'Institut
Pontifici de Música Sagrada Sant Pius X, de Roma, però tenia ocasió
de recollir algunes engrunes, de primera mà, a través d'alguns dels
seus professors que, ells si, n'eren protagonistes. Em refereixo a Mons.

Higini Anglès, a qui vaig tenir dos anys de professor, i a Mons. Annibale Bugnini, que, més tard, tindria una gran influència en el «consilium» creat per a la reforma litúrgica.

Del lIati a la llengua del poble
Una d'aquestes engrunes de primera mà, em servirà per a introduir

el tema: «Què va significar el concili Vaticà II en la música litúrgica?». Els qui, en aquells anys, devoràvem la informació que apareixia
cada dia relativfl a les deliberacions conciliars, anàvem veient amb joia
com s'anava obrint pas la proposta d'introduir la llengua vernacla en
la litúrgia. Nosaltres estimàvem el llatí. Ens estàvem especialitzant en
cant gregorià i en polifonia clàssica. Però també estimàvem el poble
i, per a ell, havíem començat a compondre i a editar senzills cants
en llengua vernacla, tal com vèiem que es feia arreu del món. Però
ens quedava el dubte de quines serien les parts de la missa que podrien ser celebrades en llengua vernacla: ¿només les lectures?; ¿hi entrarien els cants? Les premisses estaven posades: adaptació a les races
i als pobles (núms. 36 i 37), però persistia una gran ambigüitat en la
concreció de quins elements passarien a la llengua del poble (núms.
40 i 54).
Tothom qui va viure aquells moments pot recordar que el primer
tema tractat pel Concili fou el de la litúrgia i que aquell esquema va
servir de rodatge per a tot el treball que vindria després. No és d'estranyar que les primeres sessions s'allarguessin més del que en teoria
hauria estat necessari i que, en canvi, a les últimes, hi hagués una mena
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de cansament i ganes d'acabar (pel Nadal d'aquell 1963, tots volien
ser a casa).
El mateix dia que, a l'aula conciliar, es va tractar el capítol VI de
la constitució «De Sacra Liturgia», que era el dedicat a la música,
vaig preguntar a Mons Anglès: «Què, com ha anat?». Ell estava radiant. Havia sortit amb la seva. Em va comentar, amb aires de triomf,
que el capítol havia estat aprovat tal com ells el van presentar, sense
cap

esmena~

En aquest capítol queda sense resoldre la qüestió que era més candent per a nosaltres, els joves, el de la llengua vernacla en el cant litúrgic; tot havia quedat en una deliberada ambigüitat (núm. 113). Per
a un eminent musicòleg com era ell, habituat a mirar .sempre endarre-

ra, el que li interessava més era preservar el tresor del repertori gregorià i polifònic en llatí. Els estudiants, en canvi, que somniàvem en un
futur apassionant, ple de creativitat, estàvem perplexos.
El treball creador dels músics

Va haver de passar tot un any per a saber cap on anirien les coses.
Fou·el 26 de setembre de 1964, en sortir la instrucció de la Sagrada
Congregació de Ritus, quan vam saber finalment que els cants de l'ordinari de la missa (Kyrie, Gloria, Sanctus-Benedictus i Agnus Dei) i
els cants propis (Introit, Gradual, A¡'¡eluia, Ofertori i Comunió) podien ser en la llengua del poble. Aquestes disposicions començarien
a entrar en vigor el primer diumenge de quaresma, el7 de març de 1965.
Les comissions de traducció no van trigar gaire a enllestir les versions oficials, les mateixes que encara estem utilitzant. Poc abans
d'aquell 7 de març, al seminari de Barcelona hi havia gran expectació
davant la convocatòria feta pel Centre de Pastoral Litúrgica. A més
de moltes orientacions pràctiques, aquell dia es van presentar, per primera vegada, la «missa» del P. Ireneu Segarra, la «Missa modal» de

Mn. Domènec Cols i la «Missa del Papa Joam>. Moltes esglésies van
poder estrenar uns cants de l'ordinari de la missa en la llengua del
poble, aquell primer diumenge de quaresma de 1965.
Des d'aquell moment, els compositors van començar a escriure nous

cants per al culte cristià. Hi havia però un inconvenient: els textos no
eren definitius. Thmpoc els ritus no s'havien reformat. Això va origi-

nar una doble etapa. La primera, treballar amb textos provisionals
(malgrat tot, l'entusiasme era gran) i la segona, anar rebent els nous
textos: el salteri, els leccionaris, el missal, els rituals dels sagraments,

la litúrgia de les hores.
A Catalunya, la col'lecció de fitxes «Cantica Siom>, que editava el
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Centre de Pastoral Litúrgia, va començar a créixer ràpidament. I:Abadia de Montserrat va començar a editar els seus cants en el mateix
format i, una altra casa editorial, Hogar del Libro, va iniciar també
una altra coHecció. Les tres fonts de producció es van coordinar a
fi de poder oferir al públic un sol catàleg i una mateixa numeració.
A les Castelles, es va produir el mateix fenomen, liderat pels germans
de La Salle, a la seva casa editorial de 1èjares (Salamanca). D'allà en
va sortir la primera «missa» en castellà, la del germà Thmas Aragüés,
que encara es canta a tot arreu. En realitat, uns i altres, ens inspiràvem en el model francès: les fitxes musicals, divulgades per editorials
diverses, sota l'impuls del Centre de Pastoral Litúrgica de París.
El document de 1967
I:any 1967 es produeixen dos esdeveniments d'importància: la publicació d'una segona instrucció de la sagrada Congregació de Ritus
sobre la música en la litúrgia, i la irrupció dels cants ritmats a imitació dels espirituals negres.
La instrucció de l'any 1967, igual que la del 1964, va ser preparada
pel «consiliuffi», que era un organisme obert i progressiu, on hi havia
més tècnics en litúrgia que membres de la cúria romana. A la lectura
d'aquests documents, hom queda sorprès de la diferència d'estilliterari, en comparació amb altres documents de la Santa Seu. Aquí no
hi ha retòrica ampul·losa. Es va al gra. Es diu el que s'ha de dir, amb
les mínimes paraules possibles i, sobretot, es toca de peus a terra, amb
un gran sentit pastoral. Tht allò que el capítol de música de la constitució conciliar no deia, aquí es fa explícit. S'intueix clarament que
la batuta ha passat a altres mans. Però, de fet, aquests documents són
una conseqüència del concili Vaticà Il. Una aplicació dels principis
que s'havien posat als primers capítols de la constitució sobre Litúrgia. El que no van saber, o no van voler, fer els autors del capítol VI
de la constitució conciliar, després ho farà el «consiliuID» de forma
implacable i impecable. Per tant, si volem saber el que va dir el Concili, no en tenim prou amb llegir la constitució del 63, sinó que hem
de completar-ho amb les instruccions del 64 i del 67.
Finalment hi havia idees clares. I, a més, segures, perquè venien de
Roma. Finahnent hi havia un programa de treball i unes perspectives
de futur. El que ara estem fent com si fos la cosa més normal, ve d'aleshores: la superació de la classificació rígida entre missa solemne, missa cantada i missa resada; el cant de l'assemblea, sense que sigui totalment suplantada per la coral; la introducció de nombroses respostes
i aclamacions; el salm responsorial cantat; deixar de banda la can-
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tii'lació de les lectures bíbliques; el «credo» recitat per tothom, en lloc
de cantat, etc.
Els cants ritmats
¿Què més va passar, que tingués influència en un futur immediat?
Abans he citat el fenomen del cant ritmat, que situo als voltants de
l'any 1967, encara que s'estava preparant de molt abans.
Les grans intuïcions del concili s'anaven posant en pràctica. A més
de. la fidelitat a la litúrgia, als seus ritus, a les seves exigències, havíem
après la necessitat de ser fidels als destinataris: el poble que celebra
aquesta litúrgia. Calia conèixer les dades sociològiques, els elements
de la cultura de cada poble. No n'hi havia prou amb adaptar la llengua. Les adaptacions havien de ser més profundes. I no solament als
països de missions. A tot arreu era semblant. Era ben normal, doncs,
que, en aproximar~nos a la música popular dels nostres dies, ens adonéssim que el ritme li era connatural. N'hi ha que, ingènuament, confonen el ritme amb música de ball. Diuen, per exemple, que hem convertit l'església en una discoteca. Res més lluny de la realitat. Pensem,
per exemple, en la diferència que hi havia entre la nova cançó catalana, que per aquells moments començava a fer-se sentir amb força,
i la música de ball. Senzillament, no tenien res en comú. (La música
de Bach és fortament ritmada i ningú no gosarà dir que sigui música
de dansa). No és ara el moment de fer teoria ni d'universalitzar les
conclusions d'unes possibles anàlisis. Em remeto a l'article «Música
sagrada y hombre actua!» que vaig publicar a la revista «Phase» l'any
1967. Prefereixo apel'lar a la complicitat del lector que, sense esforç,
recordarà les mateixes coses que jo ara estic dient.
1brnem-nos a situar en el context del nostre país en el moment en
què neix la nova cançó. A més dels Bre1, Brasens, dels Bob Dylan i
Joan Baez, recreats pels Espinàs, Porter i, més tard, pels Serrat, Bonet, Llach ... , un grup de joves seminaristes de Barcelona comença a
traduir folk nord-americà i espirituals negres. No trigen a compondre cançons d'església originals inspirant-se en el mateix estil.
Si tenim en compte que aquesta pràctica no va sortir d'aquí sinó
que venia de França (coi'lecció de discs «Louez Diem» i d'Alemanya
(recordem el famós «Danke», que jo vaig importar l'any 1964), si
tenim en compte que aquesta pràctica, de manera semblant, s'estenia al repertori castellà (salms de Miguel Manzano) i a molts altres països, arribarem a una senzilla constatació: en un moment donat, tothom s'adona alhora que la música popular dels nostres temps,
pot ser un vehicle apte per aconseguir que el cant de l'assemblea sigui
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una realitat, fins i tot als llocs músicalment més subdesenvolupats.
No és que la música d'església hagués rebaixat les seves exigències.
El que va fer fou ampliar el seu espectre. Fins llavors, només havia
arribat a les comunitats o grups d'élite (que coincidien amb les esglésies on s'aplegaven les classes acomodades). Des de llavors, també els
pobres farien música, la seva música, l'única que eren capaços de fer,
en espera que les societats civils, en augmentar progressivament els
nivells de riquesa, de cultura i d'oci, poguessim un dia fer assequible
a tothom aquella gran música que fins llavors havia estat patrimoni
d'uns pocs privilegiats.
No vull dir amb això que el problema sigui únicament extraeclesial. Però ningú no pot negar que aquesta realitat sociològica condiciona totalment els plantejaments pastorals.
Pluralisme d'estils

Pel que fa a la minva de la presència del cant gregorià i de la polifonia a les nostres celebracions, és la mateixa Santa Seu la que, en les
seves disposicions litúrgiques, des de les esmentades instruccions del
64 i del 67, fins al recent document del 5 de novembre de 1987, que
regula els concerts a les esglésies, deixa ben clar que la litúrgia és abans
que la música: és la litúrgia la qui ha de dir quina música necessita;
i(I participació activa del poble no pot ser impedida per una coral abs&rbent; i les peces de «música sacra» antiga que no s'adaptin a les
exigències litúrgiques hauran de passar als exercicis pietosos o als
concerts.
Aclarit aquest punt conflictiu, tornarem al nostre recorregut. La forta
irrupció dels cants rítmics no va estroncar la publicació de cants d'estil més tradicional, ni va ser obstacle per a la creació de repertoris molt
seriosos, com els cants del P. Gregori Estrada i de Mn. Domènec Cols,
que representen una autèntica recerca musical, on s'agermanen ele~
ments de la música d'avantguarda i de la tradició gregoriana. Cal rer
esment també dels cants de Thizé, la majoria del francès Jacques
Berthier, que intenten arribar al jovent per uns camins diametralment
oposats als del ritme. Podríem citar encara el retorn als cants bizantins, sobretot en alguns llocs de França.
En el moment present, tots els estils coexisteixen. L'oferta és varia:..
da i abundant. Només cal mirar el nostre «Cantoral de Missa Dominical» (la primera edició es va fer l'any 1971; ara som a la dissetena):
al costat dels cants gregorians i ambrosians, hi ha cants harmonitzats
a veus per a les corals, cants tradicionals, cants moderns prou seriosos, una part de cants rítmics i uns pocs espirituals negres. Una cele22

bració pot reunir diversos estils i cada comunitats pot triar, a cada
moment, allò que necessita, segons la litúrgia que celebra i les possibilitats de fer música que té en aquell moment.
Perspectives
Vint-i-cinc anys després del Concili, ja es pot fer una crítica del carni
recorregut, però entenc que aquesta crítica no la podem fer els qui
encara som 'a dins i, en certa manera, hem estat protagonistes (o, si
voleu, «culpables») del que s'ha esdevingut. En aquest mateix número de la revista ja hi ha qui fo fa.
Des de la meva òptica diria que un dels principals objectius de la
reforma litúrgica conciliar -recuperar el cant del poble- ha estat
plenament assolit. Potser el preu que n'hem pagat ha estat massa car:

l'empobriment musical deIes nostres celebracions. Però també ho podríem mirar al revés: abans que, a la missa resada, :po es cantava ben
res, encara era més pobra. I ¿quantes misses cantades es feien? ¿I com
es feien?
Des de fa uns anys, ens hem proposat aixecar gradualment el nivell, cercant més qualitat en la música que es fa, potenciant les corals
parroquials, encoratjant els acompanyaments d'orgue. No hi ha dubte que la cultura musical del nostre poble va creixent. Això repercutirà sens dubte en les celebracions. Els cants sense qualitat, fruit de les
presses dels primers moments, aniran quedant en l'oblit, altres cants
nous o antics, recuperats, arribaran als «hits parade» dels nostres repertoris i la situació s'anirà normalitzant. Com en tot, hi ha hagut
la llei del pèndol. Sembla que el pèndol, en aquests moments ja es
torna a desplaçar cap al mig. I.:important, és veure que no hem estat
un rellotge parat. I que continuem carninant.
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EL CANT GREGORIÀ I LA POLIFONIA
EN LA LITÚRGIA REFORMADA
DOMÈNEC COLS

El tema de l'ús del cant gregorià i de la polifonia renaixentista, clàssica i moderna en la litúrgia reformada a partir del concili Vaticà segon, permet unes consideracions que poden iHuminar molts aspectes
de la situació actual del cant i la música en les esglésies cristianes.
Exposaré el meu punt de vista amb unes notes puntuals que obrin
el camí a unes propostes d'actuació vàlides.
Ullada històrica
1. El cant gregorià i la polifonia sagrada segons l'estil i l'escola de
Palestrina, constitueixen el «thesaurus» de la música litúrgica de l'Església romana. Altres aspectes del servei musical en l'Església, com
són la immensa aportació de l'orgue litúrgic i el repertori incalculable
que se n'ha derivat, han estat tolerats fins a l'època moderna, concretament fins a l'encíclica «Divini cultus» de Pius XI, el 1928.
2. Aquest «thesaurus» es va crear, pel que fa al cant gregorià, del
segle VI al IX, i se'n va fer la codificacíó el segle XI. I, pel que fa
a la polifonia sagrada, neix a l'època renaixentista amb els grans autors
que desenvolupen les tècniques de l'ors nova, desarrelant la música
sagrada dels models i les formes del cant gregorià. G. L. Palestrina,
Orlando de Lassus, T. L. de Victoria, amb molts d'altres, marquen
un temps gloriós de creativitat al servei de la litúrgia.
3. No es pot dir que el cant gregorià sigui el cant més antic de l'Església, ja que h.om troba als primers segles, del III al VI, formes d'expressió musical en la litúrgia: responsoris breus, aclamacions, pregà·
ries, himnes, que revelen un temps esplendorós de participació activa
de la comunitat i del sentit de la festa.
4. VEsglésia ha fet seu aquest repertori, el «thesaurus», des de les
intervencions, més aviat restrictives, del papa Gregori el Gran (590-604)
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fins a sant Pius X, que en el seu motu proprio (ma le sollicitudini»
(1903), declarà aquest repertori com el «cant propi de l'Església ro-

mana», «model suprem de la música sagrada». Fins i tot Pius XII,
quan el moviment litúrgic havia canviat ja el tarannà de la vida litúrgica i s'albirava ja un temps de renovació, valorava, sobretot, (<la unió
íntima de la melodia amb el text sagrat»; «se l'ha de preferir a altres
cants en la celebració sagrada»; «se l'ha de conservar diligentment
i fer-hi participar abundantment el poble cristià», escrivia.
5. Quan, a principi del segle XX, la música culta es desenganxa
de les lleis musicals del passat i van sorgint formes, estils i modalitats
nous, es produeix un desequilibri profund entre aquesta música i l'experiència musical de l'Església, que viu una època d'esllanguiment
progressiu, amb el perllongament d'un romanticisme decadent, filtrat sobretot en el cant popular religiós, para¡'¡el a una litúrgia, en
la qual el gregorià ja no és cantat, per les dificultats que comporta
la seva interpretació, sinó semitonat~ amb l'empobriment que això significa. Es comprèn la crida de St. Pius X, que promou una renovació
de la música de l'Església segons el model del cant gregorià i la polifonia palestriniana.
6. El concili Vaticà lI, assumint les dades i les experiències viscudes i transmeses pel moviment litúrgic, iniciat el segle passat per l'abat
de Solesmes, Dom P. Guéranger, i que trobà a Catalunya grans mestres i promotors, ha estat l'esdeveniment eclesial providencial per revisar criteris litúrgics, restablir ritus, equilibrar formes de participació, adequar els ministeris litúrgics a una justa concepció de la
celebració. La constitució «Sacrosanctum Concilium» obrí el camí.
En el n. 114 s'estableix: «El tresor de la música sagrada ha de ser conservat i cultivat amb la major so¡'¡icitud ... ». Al darrer paràgraf s'insisteix en la responsabilitat que tenen els bisbes i els altres pastors de
fomentar la participació activa dels fidels en qualsevol acció sagrada
que s'hagi de fer amb cant. Al

fl.

116 ens diu: «L'Església reconeix

com a propi de la litúrgia romana el cant gregorià», i afegeix: «Els
altres gèneres de música sagrada, sobretot la polifonia, no s'excloguin
dels divins oficis, sempre que responguin a l'esperit de l'acció litúrgica». Però és el n. 118 el que conté realment una autèntica novetat: «El
cant religiós popular s'ha de fomentar conscienciosament, de forma
que en els exercicis piadosos i sagrats i en les mateixes accions litúrgiques puguin ressonar les veus dels fidels ... »
Quan s'introdueix l'ús de les llengües vernacles en la litúrgia i es
manté insistentment el principi de la participació activa, conscient i
plena de l'assemblea, donant pas a un nou concepte de celebració, la
funció de la música sagrada segons el criteri tradicional passa a ser
regulat per «resperit litúrgic» derivat de la reforma que es posa en
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marxa.·EI cant gregorià i la polifonia renaixentista esdevenen models
en el sentit més ampli: són una escola de fomació musical litúrgica,
constitueixen un repertori capaç d'embellir l'espai comunitari de la
celebració, però ja no són el repertori únic que doni a l'acció litúrgica
aquella noblesa que li ve de la solemnitat dels oficis divins amb cant
(n. 113).

.

La .instrucció» de 1967 i els criteris sobre la tria del repertori
Però el moment cimal de precisió i mestratge sobre la celebració
amb cant d'acord amb l'esperit del concili, és l'aprovació, confirmació i promulgació de la instrucció «Musicam Sacram», del 5 de març
de 1967. Després de reafirmar que la celebració amb cant i, en la qual
cada ministre, prevere o fidel, acompleix la funció pròpia del seu grau
(n. 5 i ss.), és la més noble, afronta en el n. 9 el tema dels gèneres
de música sagrada. Aquests, tant si es tracta de la coral com del poble, s'han d'adaptar a les possibilitats dels qui han d'intervenir en el
cant. Tot seguit fa aquesta precisió: «UEsglésia no exclou de les accions litúrgiques cap gènere de música sagrada, amb la condició que
respongui a l'esperit de l'acció litúrgica i a la naturalesa de cada un
dels seus elements, i que no impedeixi la participació activa dels fidels».
Penso que això és fonamental per tal de poder plantejar els criteris
que deriven del rol propi del cant en l'acció litúrgica i que s'ha d'aplicar a les obres o repertoris musicals a utilitzar; aquests criteris ens
ajudaran a descobrir el poc encert pastoral que comporta no respectar la jerarquia dels moments o accions rituals que exigeixen el cant.
Poden ser aquests:
1. El criteri canònic, segons el qual una melodia o un cant s'ajusta
als principis i a les normes de l'Església.
2. El criteri ritual, segons el qual una melodia o un cant s'ajusta
a la nova ordenació dels ritus, els ministeris i la celebració tal com
l'Església la viu avui.
3. El criteri pastoral, segons el qual una melodia o un cant té en
compte la llei de participació activa, plena i conscient del poble, en
qüestions tan importants com la llengua i l'experiència religiosa de
la comunitat.
4. El criteri estètic, segons el qual una obra o exècució musical és
bella, artística i signe del misteri.
Aquests criteris s'han d'aplicar tots a la vegada, en quant sigui possible, per tal d'aclarir una situació que ha exigit a l'Església revisar
les seves preferències amb vista a celebrar la salvació de manera pedagògica, festiva i comunitària.
26

Conseqüentment, avui no es pot abonar el criteri dels qui proclamen que, a la litúrgia s'ha de cantar el que més agradi, sigui el que
sigui, vingui d'on vingui, evidentment amb una mínima adequació al
misteri litúrgic i amb una manipulació freqüent del text o de la música, que desnaturalitza la participació i ofega la creativitat viva, inspirada i creient.
Thmbé s'ha de sortir al pas de la polèmica que ha sorgit entorn del
cant gregorià. Aquesta polèmica no afecta el segon element del «thesaurus», és a dir, la polifonia, potser perquè la seva funció en la litúrgia d'avui queda més definida i té magnífiques possibilitats noves, no
condicionades pel problema de la llengua, ni pel respecte al passat,
com veurem més endavant.
Aquesta idealització del cant gregorià (i no vull discutir la seva grandesa com a magnitud admirable en el camp de la música religiosa ni
com a tresor perenne de l'Església) ha de ser jutjada per un criteri

canònica-pràctic: és el cant de l'Església, sí, però la seva utilització
en la litúrgia ha de tenir en compte la llei de participació i els criteris
pedagògics de selecció musical.
La utilització indiscriminada del «Liber Usualis» com un tot absolut avui no és correcta. Deixant de banda la llengua (el llatí), el repertori és desigual i s'ha d'analitzar i conèixer a fons; per exemple, el
Gloria XV i el Gloria VIII, tan a prop en els llibres, disten de fet els
mateixos segles que separen el Llibre vermell de Montserrat d'Isaac
Albéniz. A part d'això, l'ús del cant gregorià sense criteri porta a formes celebratives poc adequades a la significació litúrgica, com és ara
cantar, un diumenge, un Kyrie molt florit de neumes, i tot seguit reci~
tar el Glòria, l'himne dominical per exceHencia, amb una veu col'lectiva sense entonació.
Intermedi: L'experiència de la Reforma

Abans de passar a les propostes d'actuació, voldria fer referència
a un fet històric ben important que avui podem valorar des d'una perspectiva històricl! ¡¡'Iuminadora: el cant popular religiós en la tradició
de la Reforma, que té una gran importància en l'evolució de la polifonia religiosa en el vessant de la música concertant del barroc.
Luter volgué que la comunitat creient cantés els textos litúrgics en
llengua vernacla, i la Reforma s'alimentà dels corals que encara avui
constitueixen el llibre del cant de les esglésies reformades. Ja feia segles, no més ença del s. XII, que, a Alemanya, on el poble vigilava
gelosament els seus drets, s'afegien estrofes als Kyries. Juntament amb
aquests Kyrleisen, els Misteris, en ple creixement als segles XIV-XV,
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van contribuir progressivament al desenvolupament de la poesia religiosa al voltant del misteri de Nadal amb càntics en forma de berceuse, glossant el Parenostre, el Credo, els Deu Manaments, el Sermó de
la muntanya.
Ben aviat es passà a la versió dels himnes llatins, que proporcionaren poesia i profunditat a aquest moviment de creació literària. La
Reforma connectà de seguida amb aquest corrent espiritual i el mateix Luter hi dedicà tota la riquesa del seu talent. Un cop consolidat
aquest moviment de creació de textos, que culminà, el 1524, amb el
primer recull, anomenat Geistliche Gesangs Büchlein (Petit llibre de
cants espirituals), Luter va cridar a Witemberg, el mateix any, el seu
amic Johann Walter (1496-1570), músic de gran talent, organista esplèndid, perquè l'ajudés a resoldre la qüestió de la música dels textos
poètics.
Així neix el coral religiós que esdevindrà, després d'assolir un desenvolupament meravellós, en el qual el mateix Luter creà belles melodies, el llibre de cant litúrgic de les esglésies reformades. El gran prestigi que tenien a tot Europa els grans polifonistes. com Palestrina i
Orlando de Lassus, influí en l'harmonització del coral a quatre veus
mixtes i provocà la supremacia del cor sobre el poble, sobretot pel fet
que la melodia del coral era transcrita en una veu no fàcilment llegible pels no experts. Amb això, el poble es veia marginat i reduït a escoltar la coral. Però sortosament la generació posterior a Luter i Walter, gràcies a la influència de la música italiana del moment, que tendia
a la monòdia, va fer predominar poc a poc la melodia sobre la polifonia. Això va derivar cap a una situació ideal: la unió de la melodia
amb la polifonia. Un segle després, Johann Sebastian Bach, amb el
seu prodigiós servei musical a la litúrgia, farà que l'orgue hi aporti
la seva meravellosa sonoritat, i assolirà la coordinació entre assem~
blea, cor i orgue. El mestre de Leipzig, que a més de geni musical era
un místic, s'adonà que el coral havia de constituir l'element integrador i inspirador dels seus oratoris, cantates i passions i no dubtà de
demanar la coHaboraci6 dels poetes més inspirats, a fi que escrivissin els textos per a les seves partitures musicals. en les quals el cor,
l'orquestra, l'orgue i el poble, tenien la seva oportunitat.
Un cop superat el vaivé del racionalisme, que soterrà al llarg del
s. XVIII la poesia religiosa d'inspiració bíblica i litúrgica, i creà una
poesia subjectivista i dialèctica, a principis del s. XIX tornà la valoració de l'espiritualitat que inspirà els reformadors, i a la segona meitat del segle es fa justícia a Bach i a tot el que representa la seva obra.
Felix Mendelsshon, geni musical del romanticisme, comença amb gran
entusiasme a organitzar audicions de les grans obres del mestre, patriinoni preuat de tots els homes capaços d'admirar-se de l'inefable.
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Així tres-cents corals escampats per les seves obres, editats per a cor,
poble i orgue, esdevenen avui un mitjà d'expressió musical en la litúrgia que interpreten moltes comunitats d'arreu del món.
De la teoria a la pràctica
Abans de fer uns quants suggeriments sobre les possibilitats d'ús
actual del cant gregorià i de la polifonia religiosa, voldria cridar l'atenció sobre la situació en què es troba l'estudi del cant gregorià i de la
música en general en les institucions eclesiàstiques. El desig de l'Església queda reflectit així en el n. 52 de la instrucció «Musicam Sacram»: «Per tal de conservar el tresor de la música sagrada i per fomentar com és degut noves creacions de cant sagrat, que es doni molta
importància a l'ensenyament i a la pràctica musical en els seminaris,
en els noviciats de religiosos d'ambdós sexes i en les cases d'estudis,
alxf com també en els altres instituts i escoles catòliques, sobretot en
els Instituts Superiors ( ... ). Primer de tot s'ha de promoure l'estudi
i la pràctica del cant gregorià, que per les seves qualitats intrínseques
constitueix un fonament en gran manera important per al cultiu de
la música sagrada».
Penso que la realitat és molt lluny d'aquest ideal. És d'esperar que
sigui una situació de trànsit. El fet que molta gent d'Església consumeixi una bona part del seu temps a preparar, instruir i animar els
fidels per a la participació en la celebració festiva, la qual comporta
inevitablement el cant i la música, ens hauria d'inquietar a tots, pensant, a més, que el nostre treball pastoral seria més eficient i tindria
més alegria. A la nostra societat es canta molt i bé i es fa bona música. He tingut el goig de participar en la mostra de polifonia per a cors
joves, elegits entre els millors grups corals de cada autonomia de l'Estat,
disset en total. Durant els tres dies de concerts vaig reflexionar molt
sobre la significació d'aquell fet i vaig projectar la meva reflexió sobre la nostra realitat eclesial: crec que no n'hi ha prou de cantar i fer
cantar sense gaires requisits; hauríem de fer-ho a partir d'un nivell
mínim i progressiu de formació musical.
Propostes d'actuació
Dit això, ens podem fer aquesta pregunta: s'ha de cantar el gregorià en la litúrgia d'avui? La resposta és clara: l'Església ha de cantar
el gregorià, perquè ha sorgit de la seva pròpia experiència espiritual
en la litúrgia; perquè hi ha molts mitjans que permeten i faciliten la
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identificació amb el seu «carisma>>: tot pot parlar al cor en les peces
més genuïnes d'aquest repertori: la melodia, una frase compresa, una
paraula pneumatitzada, el caràcter modal, auster, però penetrant. ..
I aquest gest de cantar, fent schola gregoriana, no s'ha de reduir a
una experiència estètica, sinó que ha d'esdevenir una forma d'expres-

sió musical en la litúrgia amb fruit espiritual.
Amb tot, cada comunitat haurà de tenir en compte el criteri canònico-pràctic a l'hora de precisar en quins moments haurà d'acudir a
aquest repertori. A partir d'aquest criteri, i tenint en compte el seu
itinerari litúrgic, la formació dels seus membres, etc., una comunitat

podrà decidir no cantar habitualment el cant gregorià, o bé reduir-lo
a unes poques peces característiques del seu repertori.
Penso que seria bo que tothom conegués uns quants models d'aquest
cant de l'Església que, ben explicats pel que fa al text, a les característiques musicals, a la funció litúrgica, poguessin ser ben viscuts.
Finalment, i tot respectant l'opció d'aquelles comunitats que celebren l'ofici diví o l'eucaristia d'acord amb els llibres tradicionals que
contenen les melodies gregorianes, com són el «Liber Usualis», el «Gra-

duale Romanum», l' «Antiphonale Romanum», o els dels diversos ordes, penso que no es pot aconsellar a una comunitat, ni que estigui

formada per persones consagrades, amb l'obligació, per tant, de l'ofici
diví solemne, que es plantegi la conveniència de celebrar el culte amb
el cant gregorià. Ni els membres més grans, ni per suposat els més
joves, no poden resoldre el problema de pregar en una llengua desconeguda, i menys quan s'estima tant la pròpia, ni la qüestió tan complexa de la tècnica gregoriana. La raó pastoral i l'espontaneïtat de la
participació són determinants en aquest punt.
Quant a la polifonia, cal dir que el seu camp d'actuació ofereix grans
possibilitats. Aquí, redescobrint el passat, immensament ric, i prenentne exemple, es poden crear noves formes i obres que conjuguin l'acció

de la coral, de l'orgue i de l'assemblea. Pot intervenir la coral tota sola
quan no suplanta el poble en allò que li correspon. La coral pot ajudar el poble a cantar i afavorir la seva participació.

D'acord amb les normes litúrgiques, la coral pot acomplir tres
funcions:
1. Crear un clima d'ambientaci6 ornamental i festiva, per exemple

a l'ofertori o al final de la comunió.
2. Ajudar l'assemblea a participar en el cant, no solament doblant
la melodia del poble en la part de soprans, sinó també amb cants, l'estructura dels quals ja prevegi l'execució a cor, assemblea i orgue. I.:exem-

ple clàssic és el cant d'entrada en forma d'antifona-marc, polifònica,
per la coral, seguida del tropari (resposta), senzill, per l'assemblea,
que es repeteix després de cada estrofa, que canten els solistes.
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D'aquesta forma de cant en tenim alguns exemples senzills al Cantoral de M. D., núms. 504, 587 i 599.
3. Suplir l'assemblea en moments que no li són estrictament reservats. Respectant els cants que exigeixen la participació del poble, com
són el Sant, el salm responsorial, les aclamacions i respostes, la professió de fe, si es fa amb cant, les possibilitats són molt grans.
Com a cloenda d'aquestes reflexions, voldria insistir en aquest triple vessant del cant d'Església: a) el poble ha de cantar, i cada dia
millor, perquè la seva joia en participar en la festa sigui plena; b) la
coral hi ha d'intervenir, perquè és un element indispensable per situar
el cant litúrgic i la celebració a un nivell més gran d'expressivitat lírica i festiva; e) ha de sonar l'orgue, perquè, inqüestionablement, és un
instrument excepcional, de recursos infinits, que pot cohesionar tots
els actors de la celebració.
La valoració d'aquelles formes musicals que avui neixen pel fet de
l'aculturaci6 o per les exigències del medi celebratiu, que suposen una
assemblea molt homogènia, no entren pròpiament en el nostre tema,
malgrat que en aquestes experiències celebratives poden coincidir la
coral amb l'assemblea i el conjunt instrumental. Són encara fets que'
caldrà observar atentament.
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EL CANT, LA MÚSICA, EL SILENCI
ALES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES
JOSEP LLIGADAS

Per què cantem?

Les nostres assemblees són l'únic grup que es reuneix per cantar
de manera regular sense pertànyer a cap entitat dedicada al cant. Això,
a part de tenir un notable valor cívic, dóna al nostre cant -i també
als espais de música sola, i als silencis rellevants ...- una peculiaritat
mereixedora d'anàlisi i de reflexió.
Per què cantem a les celebracions litúrgiques? ¿Què tenen, què són
les nostres celebracions que fa que el cant hi hagi de tenir un paper
visible, un paper que no es dóna d'aquesta mateixa manera i amb aquesta intensitat en cap altra activitat?
Convé preguntar-se això, perquè per aquí podrem trobar uns quants
criteris de cara a situar el paper, el ritme, l'estil que han de tenir el
cant i la música a les nostres celebracions.
La resposta a aquesta pregunta pot ser, certament, molt ràpida i
simple: a les celebracions, cantem precisament per això, perquè són
celebracions. És a dir, que les celebracions litúrgiques no són primordialment trobades d'instrucció, ni de debat, ni de reflexió -ni fins
i tot de pregària- personal. Poden tenir elements de totes aquestes
coses, però no són això, primordialment. Sinó que són trobades de
celebració, moments simbòlics que ens traspassen més enllà del nivell
quotidià i ens situen en una freqüència d'ona que supera aquest nivell
i al mateix temps el reforça. l la música és un element especialment
adequat per a realitzar aquest traspàs de nivell. La música escoltada,
el cant col-1ectiu, el cant escoltat i interioritzat, el silenci significatiu,
tot això són elements que traspassen la quotidianitat i ajuden a entrar
en un nivell de celebració, d'experiència més vital i simbòlica.
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Quina mena de celebracions?
Cantem, doncs, perquè celebrem. I ara caldria fer una segona pregunta: Què celebrem? És a dir: Què són les nostres celebracions litúrgiques, quina mena de realitats s'hi viuen, al servei de quin tipus d'experiències han d'estar els cants i la música que hi posem? Saber això
també serà fonamental, de cara a destriar l'estil de cant i de música
que hem d'utilitzar.
La resposta podria anar en quatre parts. La celebració litúrgia podríem dir que és quatre coses:
És una celebració. I, com a tal, té les característiques i els valors
de tot tipus de celebració. Ens situa més enllà de la vida quotidiana,
reanima i reforça aquesta vida quotidiana, ens fa viure les coses amb
el cor i no només amb el cervell, ens fa sentir membres d'un coHectiu. Això comportarà, com a criteri general, vetllar que es canti, i que
es canti tan bé com sigui possible (en aquests país cantem força malament, i a més sembla que no ens molesti gaíre, això: deu ser problema
de la nul·la educació musical rebuda a l'escola). I vetllar, alhora, que
el que es canta «quadri» amb el tipus d'assemblea que canta: per a
una assemblea de gent gran seran significatius i expressius un tipus
de cants i una manera de cantar-los diferents que en una de gent jove
(cosa que no treu que valgui la pena també que hi hagi cants que sàpiguen cantar alhora tant grans com joves).
És una celebració religiosa. Aquest anar més enllà de la quotidianitat té, en les nostres celebracions, un sentit especial: més enllà de
la quotidianitat hi ha Déu. En la quotidianitat també (només faltaria!) però les nostres celebracions una de les coses que pretenen és fernos viure amb més intensitat aquesta presència de Déu que en la vida
quotidiana costa més de viure. Les nostres celebracions, doncs, han
de facilitar aquest accés dels nostres sentiments a Déu. Això es podrà
realitzar assegurant a les celebracions un ritme apte per a la interiorítzació, de manera que no estiguem tota l'estona dient i fent coses
sense respirar... Segons l'estil de l'assemblea caldrà introduir espais
de silenci, de música interpretada 0, si cal, gravada. , potser algun cant
repetitiu estil Thizé. I caldrà tenir clar que quan un solista canta les
estrofes d'un cant -o quan el president canta el prefaci- l'assemblea participa en la celebració sense necessitat de cantar també ella:
hi participa interioritzant el que un altre canta.
És una celebració cristiana. Aquest accés a Déu no es queda en el
sol nivell de l'experiència religiosa universal. Jesucrist és el centre de
les nostres celebracions. I la celebració, en tots els seus elements, ha
de fer viure aquesta centralitat: Jesucrist, el seu misteri pasqual. la
salvació que hem rebut per mitjà seu, el seu missatge. la seva crida
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a anunciar l'evangeli,.la seva crida a transmetre amor, pau, justícia.
Això implicarà una especial atenció al contingut dels nostres cants:
les lletres que cantem són les paraules que penetren més endintre, perquè
el vehicle de la música és molt eficaç! Cert que a vegades anirà bé
de cantar algun cant de lletra carrinclona o individualitzada o pietista, perquè és molt popular i crea bon clima. O anirà bé d'utilitzar alguns cants que semblen més de foc de camp que d'assemblea cristiana. Però caldrà anar molt alerta amb aquesta utilització i compensar-la
bé amb cants que diguin coses que expressin de veritat el que és bàsic
en el ser cristià. Si no, eduquem les nostres assemblees, sense adonarnos-en, en uns sentiments massa allunyats del que és veritablement
central en la fe cristiana.
És una celebraci6 sacramental. Per una banda, fa present amb la
més gran intensitat l'acció de Jesucrist enmig de l'Església; per l'altra, són els moments en què l'Església es reuneix de manera més
-diguem-ne- «oficial». En les celebracions litúrgiques, especialment
en l'eucaristia dominical, l'Església és convocada en la seva totalitat
entorn del seu Senyor, i va desgranant, al llarg de l'any, el ritme de
variats aspectes de la salvació que ha rebut. Això, de cara als cants,
esdevé una invitació a estar especialment atents al paper de cada cant
en els diversos moments de la celebració, a veure què cal resaltar més
i què menys, a vetllar perquè els cants -o els silencis- s'adeqüin al
temps litúrgic... Convé conèixer bé els mecanismes de la celebració,
el sentit dels diversos moments, els aspectes més rellevants que cal destacar en els temps litúrgics. Si és permès de dir-ho així, cal «saber litúrgia». No tant per «fer el que està manat», sinó per viure i fer viure
millor el ritme pedagògic de les celebn:cions. I perquè, si un opta per
canviar una cosa que «està manada», ho faci de manera adequada
i que millori realment el conjunt.
Alguns altres criteris i observacions
A més de tot el que hem dit a l'apartat anterior, valdrà la pena afegir aquí encara alguns criteris més i algunes observacions. El tema,
és clar, seria molt llarg, i per això només en podem apuntar alguns,
de criteris i observacions. (El llibret Com triar i dirigir els cants, publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica, pot servir per ampliar la refle¡<ió).
Caldrà estar atents a treure el màxim profit possible de les possibilitats musicals de les nostres assemblees. Quan un es planteja què hauria
de millorar en les celebracions, o quan es fa un repàs de quin és l' «ideal»
respecte als cants i la música de la celebració, fàcilment surt de pen-
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sar que aquests «ideals» no es corresponen amb la realitat i que, per
tant, més val no atabalar-s'hi. Costa d'avançar, o perquè les possibilitats de l'assemblea són realment febles, o perquè és difícil de trobar
el temps i la dedicació necessaris per potenciar aquest avanç. Però,
sigui quina sigui la situació, segur que deu ser possible aturar-se de
tant en tant a veure com van les coses. I algun progrés es deu poder
fer. En el cas extrem d'una celebració en la qual sigui impossible cantar res, per exemple, serà progrés assegurar almenys espais de silenci
que permetin d'interioritzar el que es fa i es diu, de manera que s'eviti la sensació de ser a missa simplement per complir...
Una cosa que convé mirar, a rhora de programar els cants, és en
quins moments de /0 celebració és més important cantar, i en quins

moments no ho és tant. Perquè no es tracta de cantar com qui posa
<<iHustracions musicals» a la celebració però en realitat al marge del
que és la celebració, sinó de posar cants allà on realment convé posar-ne
per tal de fer viure millor el que la celebració és. Per exemple, hi ha
dos cants que caldria cantar sempre: el Sant, com a aclamació de lloança al mig de la litúrgia de l'eucaristia, i una antífona de resposta al
salm responsorial (que no cal que sigui necessàriament la que posa
el leccionari), com a moment de pregària pausada al mig de la litúrgia de la Paraula. Un tercer cant també té especial importància: el cant
d'entrada, com a cant coHectiu que uneix l'assemblea i la disposa a
encetar la celebració. Els diumenges, també es poden destacar especialment un parell d'aclamacions: l'a1'leluia abans de l'evangeli (o, en
temps de quaresma, una aclamació a Jesucrist), i l'amén final de la
pregària eucarística. Després, amb no tanta importància, hi ha una
altra sèrie de cants: el «Senyor, tingueu pietat», la resposta a la pregà~
ria universal, el diàleg inicial del prefaci, l'aclamació de la consagració, l'Anyell de Déu o el cant de pau, el cant de comunió. Llavors també
hi ha altres moments en què serà bo de cantar els dies més solemnes:
el Glòria, les estrofes del salm responsorial, el prefaci, el parenostre,
l'aclamació «Paraula de Déu» ... El cant final, si se'n vol fer, haurà
de ser normalment una aclamació breu, no un cant llarg. l, llevat de
dies especials, no es cantaran coses com la professió de fe (que té més
sentit com a recitat col'lectiu) o el cant d'ofertori Ga que la presentació de les ofrenes és un moment per descansar i mirar com es prepara
l'altar, i en tot cas hi escau una música de fons o un cant d'una coral,
més que no pas fer cantar l'assemblea). Aquesta gradació en la importància dels cants no té, certament, valor dogmàtic. Però valia pena
de tenir-la en compte per no donar massa relleu a moments que no
en tenen tant, i passar per sobre moments que en tenen més.

En un cant hi intervenen una colla d'elements: contingut de la lletra, qualitat literària, estil musical, qualitat de la música... A l'hora

35

de triar els cants que formen el repertori d'una assemblea, i a l'hora
de triar concretament els cants d'una celebració, convé vetllar tots
aquests aspectes. I veure, en general, quins cants valen més la pena
i quins no tant (i això, siguin cants nous o siguin vells: un cant vell
que sigui bo, pot durar segles; un de nou, per nou que sigui, si és dolent, més val que no duri gens). I veure, en concret, quins cants lliguen més amb la manera de ser d'una determinada assemblea i quins
no tant. I, ja de cara a una celebració precisa, quins cants ajuden a
crear el clíma que sembla més convenient per a aquell dia i quins no
tant. Sabent combinar els diferents valors dels diversos cants: no tots
han de tenir un alt contingut teològic, però tampoc no és bo que tots
siguin cants repetitius com els de Thizé; no tots han de ser meravelles
musicals, però tampoc no és bo que la qualitat musical es consideri
una cosa sense importància (qualitat musical segons els diversos estils: perquè un cant modern i rítmic, si és ben cantat, pot tenir molta

qualitat musical!).
Caldrà fugir del perill de muntar-se, pel que fa als cants, una mena
de celebraci6 estàndard i repetir-la sempre igual. El nombre de cants,
l'estil dels cants, el contingut dels cants marquen, gairebé més que cap
altra cosa, les característiques d'una celebració. I així, els diumenges
cal cantar més que els dies de cada dia, el temps de Pasqua més que
el de quaresma o el de durant l'any, a les solemnitats més que a les
altres festes. Igualment, cada temps litúrgic ha d'estar acolorit per un
tipus de cants que l'assemblea ja tingui mentalment associats a aquell
temps (alguns cants característics haurien de quedar exclusivament reservats a determinats temps litúrgics, i no cantar-se mai fora d'aquell
temps; de la mateixa manera, si una assemblea no té gaire repertori
i només sap, per exemple, un cant d'advent, aquell cant hauria de ser
cantat com a cant d'entrada tots els diumenges d'advent, per identificar la celebració de bon començament). I encara, aquesta diferencia-

ció de les celebracions i evitació de l'estàndard pot aplicar-se a les diverses celebracions que tenen lloc en una mateixa església: ¿per què
no diferenciar cada diumenge una celebració de tipus més solemne
i -si voleu dir-ho així- clàssic, amb cant cada diumenge dels diversos diàlegs i aclamacions, del prefaci, del Glòria ... i alguna celebració de tipus més -diguem-ne també- jove o informal, amb cants
més vius i rítmics?

Cal vetllar l'ampliaci6 del repertori, i no passar-se m'per massa ni
per massa poc. Dintre de les possibilitats de progrés en el cant en una
assemblea, és important que creixi el repertori disponible. En cada
cas i situació caldrà veure quines són les possibilitats reals d'aquella
assemblea. Perquè tan dolent seria atabalar constantment la gent introduint cants nous cada diumenge (la gent té el dret de poder cantar
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amb tranquiHitat coses que ja sap bé, i no viure sempre pendent de
recordar la música que acaba d'aprendre, sense poder fer-ne pregària
personal), com limitar-se a anar repetint sempre els mateixos cants,
negant a l'assemblea l'enriquiment que significa l'aprenentatge dels
bons cants nous que van apareixent o de cants que ja tenen dies però
que l'assemblea no sap i fóra bo que sabés.
Finalment, recordar la importància de promoure, en tant que es pugui, l'ús dels auxiliars del cant de l'assemblea: els instruments (orgue,
harmònium, guitarres, flautes, percussió... tot pot ser bo si és emprat
adequadament, tenint en compte les possibilitats i tenint en compte
el tipus d'assemblea), la petita coral (que prepara i sosté el cant, li
dóna més bellesa, trenca la monotonia ... ), el solista (que té un paper
especial en el «Senyor, tingueu pietat», a les estrofes del salm responsorial, a les estrofes de determinats cants -per exemple, a la comunió, pot ser bo de dir a la gent que només canti la resposta i no les
estrofes-; el solista, però, ha de fer-ho bé, que, si no, és pitjor i més
val estalviar-se'l) i, finalment, el director i animador dels cants que,
a partir de les seves possibilitats, convindrà que miri d'anar augmentant progressivament la seva competència, tant a nivell litúrgic com
musical, amb els diversos mitjans que pugui tenir a l'abast.
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QUESTIONS

LA LLETRA DELS CANTS
I LA SEVA EVOLUCiÓ
JOAN SOLER I AMIGÓ

Fer lletres per a cants d'Església
La qüestió que QUADERNS DE PASTORAL m'ha formulat sobre el cant actual a les esglésies i la invitació a manifestar la meva
opinió personal m'han dut, com a «lletrista» de bon nombre de cants
-adaptacions o originals- a plantejar-me quin hauria de ser el perfil de «lletrista» de cants d'església. Crec que ha de reunir les condicions següents:
1. Qualitat professional, és a dir, domini de les tècniques de posar
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lletra a una melodia donada (tenint cura de fer coincidir l'accentuació musical amb la de les paraules i frases) i, en un nivell de sensibilitat i respecte, de procurar que el caràcter o el to de la lletra s'adigui
al de la melodia (posem per cas, no confegir un text líric sobre una
melodia èpica, o sobre un himne). En la situació inversa, o sigui, quan
s'escriu un text sobre el qual un compositor posteriorment posa música, és convenient que el text tingui un ritme d'accents, una mesura
de sfHabes, una estructura d'estrofes adient per a ser musicat.
2. Qualitat literària suficient, és a dir, un lèxic ric i ajustat, que eviti el fàcil recurs a tòpics; que sigui entenedor i suggerent, i capaç d'expressar i d'interpretar allò que una persona, un grup humà o una comunitat volen o tenen necessitat d'expressar; que traspuï poesia i
sensibilitat; que faci una aportació de creativitat personal superant
els poemes fets d'encàrrec.
3. Coneixements correctes i prou afinats de teologia, litúrgia i la
Bfb!ia, i connectar amb les qüestions i els neguits actuals en aquests
camps, perquè els cants no diguin incorreccions, no interpretin desencertadament temes de fons, o no restin al marge dels corrents, interessos i plantejaments dels cristians d'avui.
4. Un fons personal cristià prou madur, pel que fa a espiritualitat,
a vivència comunitària i a compromís envers els altres i el món. I estar vinculat d'alguna manera a la problemàtica social, cultural i humanista del pafs i de la societat a la qual pertanyem.
Suposo que el qui em llegeix pot comprendre que això no són les
condicions curriculars a exigir en un concurs-oposició a «lletrista» de
cants d'església. Espero. també, que no es vulgui prejutjar que jo, personalment, tinc totes aquestes virtuts 0, en qualsevol cas, la barra de
menysprear-les i tirar pel dret. Hom arriba on pot...
He enumerat aquests trets o condicions per diferents motius: pequè, normalment, es dóna un escàs valor als textos dels cants, no gens
als aspectes formals i no pas gaire a la qualitat literària o d'estil, o
al contingut de fons. Thmpoc no es té gaire en compte la concordància de caràcter o d'estructura entre lletra i música. D'escriure un text
tothom s'hi veu amb cor: es tracta de posar un mot darrera un altre,
i sembla que això basta; en canvi, per escriure música s'han de tenir
uns coneixements tècnics que no té pas tothom. Per això, les lletres
fan patir més que les músiques.
Thnmateix, els afanyosos «lletristes» han descobert un truc fàcil,
de bon veure i agraït: manllevar tonades d'altri, tant se val que el text
original de la cançó furtada tingui gaire o no gens a veure amb el que
el substitueix: d'en Lluís Llach, de Simon & Garfunkel, etc. El problema d'escriure música ja és resolt: ja la tenim, la música!, i, a més,
de moda, del gust del públic, preferentment jove... La lletra, rai! Jo

39

mateix en puc fer una o les que calguin! Actuar així, ho considero
una manca de respecte envers l'autor o els autors de les cançons furtades, una apropiació indeguda, i més quan el que es fa és alterar o
canviar a mitges la lletra, afegint-hi coses o traient-ne... Això té connotacions de censura, d'esmena, o de presumptuosa millora o neteja
de façana. Però, al capdavall, el fi bé justifica els mitjans! (1 consti
que no ho denuncio per cap encastellament en el concepte de propietat intel·lectual o de drets d'autoria. Un cop escrita, una cançó passa
a ser de tots, però no de qualsevol manera!).
El contingut de les lletres i l'estil dels cants

A través d'una anàlisi dels cants d'església des del Concili ençà, que
tingui en compte l'any en què cada un fou fet i estrenat, l'ús relatiu
que se'n fa (situacions, llocs, sociologia dels grups que el canten), la
freqüència a cantar-los, la publicació en cantorals, cassetes, discos,
l'ús a les misses de TV, etc., es podria deduir amb força exactitud el
procés espiritual, litúrgic, bíblic, catequètic, comunitari, d'engatjament,
etc., dels cristians i les comunitats durant tots aquests anys. Això podria ser un treball d'investigació aplicada en el camp pastoral. 1 jo
diria que dels resultats no en quedaríem gaire cofois: tinc la sensació
que no se'n deduiria gaire progrés, o aprofundiment teològic, espiritual o comunitari; que les possibles idees-força d'anys enrera -discutibles~ si es vol- ara s'han diluït, i ja no diuen gran cosa, i que
amb el pas del temps s'han convertit en tòpics; d'altra banda, no sembla
que se n'hagin forjat gaires de noves, d'idees-força, i, doncs, es continuen cantant les coses, les cançons passades.
(Aquí caldria enumerar totes les excepcions, que n'hi ha moltes, però
que confirmen la regla. 1 sobretot he de confessar que no estic introduït en comunitats populars ni en altres moviments similars, i que les
referències que en tinc, tot i que ben insuficients, semblen més encoratjadores; bé que posaria en entredit l'encert a importar cants provinents de l'Amèrica Llatina, per inadequats aquí -tot i la seva temàtica alliberadora, realment important-, tant per la problemàtica, com
per l'enfocament, les formulacions, els referents, el lèxic... ).
Vull fer encara unes altres consideracions tenint en compte el procés diguem-ne dialèctic dels cants d'església. Constato una proliferació de tonades i lletres força intranscendents o diluïdes pel que fa a
qualsevol ideologia o contingut de fons (noves menes de kumbaiàs ... ).
¿Una prova de tolerància dels capellans i dels fidels que ja no són de
la primera volada? ¿Una mostra de bona voluntat d'aggiornamento?
¿Un mitjà per a conservar el jovent a les parròquies? Jo crec que tot-
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hom s'ha de poder sentir acollit i ha de tenir oportunitats d'expressió
que responguin a la cultura, espiritualitat, tarannà, idees i desigs propis. I precisament per això no vull pas dir que s'hagi de. tornar als
cants d'abans, sinó que cal no deturar el procés dialèctic «tesi-antítesisíntesi»: no es tracta de discutir si «tesi» o «antítesi» i a veure qui
guanya, sinó d'arribar a una «síntesi» superadora d'ambdues i alhora
integradora, per continuar avançant, de forma que aquesta «síntesi»
immediatament passi a ser considerada «tesi» o primer pas d'un nou
procés i hagi de ser de nou contrariada.
Mirant enrera, trobaríem que als cants pre-conciliars pietosos i devots van succeir els gregorians de caràcter eminentment litúrgic, com
volent superar la devoció «moderna» per retrobar les fonts bíbliques
i comunitàries de l'Església. A aquests es van enfrontar els negroespirituals i els cants derivats del «protest song» americà, com volent
aportar un component revulsiu i social, expressió d'engatjament i de
«compromís tempora!». A aquests els succeïren cants més consistents,
formulacions d'una teologia «comunitarista» amb la incorporació de
conceptes referents a la justícia social, la llibertat, la solidaritat, la pau ...
El moment present: continguts diluïts i expressions vagues
Ara arriben aquells cants de «missa jove» a què m'he referit: vénen
a posar de manifest, contrariant la posició anterior, que s'està saturat
de cants de sermonari o de formulacions massa «objectives» teològicament; vénen a reivindicar el sentiment, la incorporació de la cançó
i la música actuals a les esglésies. Són valors interessants i a tenir en
compte. Thnmateix, al meu entendre, aquests cants solen pecar sovint
de subjectivitat, de continguts força anodins, diluïts en expressions
vagues, capaces de donar escalforeta als cors però no tant de comprometre en una línia d'acció, en una actitud crítica Església endins i
enfora.
Cal dir que, sociològicament parlant, la joventut actual té uns comportaments i uns plantejaments més conservadors que la de generacions anteriors. Han passat vint anys del maig 68! La societat, i tam'
bé segurament l'Església~ tendeixen a «integrar», com una forma
d'estalviar o assuaujar qualsevol tendència crítica, contestatària o alternativa. Allò de les comunitats de base ja és història ...
Si em permeto ser crític amb el momento actual no és pas, doncs,
des d'una actitud conservadora o retrògrada, de tornar enrera, o de
posar traves a la «joventut d'avui». Negar la situació actual per a mi
vol dir assumir el repte de fer un pàs endavant, no arrecerar-se en el
que ja es té ni justificar-ho per l'esforç esmerçat per assolir-ho, o per
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l'etiqueta de «jove» o de «moderm>. La renovació ha de ser obra de
la gent lúcida, conscient i valenta enfront als prejudicis; i aquesta gent
pot coincidir amb els joves, amb les classes populars, amb els intel'lectuals, amb els compromesos políticament... això depèn: cada un
d'aquests sectors pot ser renovador, revolucionari o conservador en
una època històrica o e~ una altra, en un context social o en un altre.
Aquesta reflexió és més general que el que se'm demanava sobre
els cants actuals a les esglésies, certament, però segurament hi deu
tenir a veure.
Una mirada fora de les esglésies

I ja per acabar, unes consideracions laterals: cal que ens adonem que
en altres àmbits tampoc no s'ha avançat gens ni mica. Els esplais, els
escoltes i els grups excursionistes continuen cantant el «vella xiruca»
i aquelles cançons de fa vint o trenta anys. Gairebé no han sortit cançons noves per a cantar en grup, en colla, d'excursió, en trobades, en
focs de camp ... Els cantants de moda canten cançons de solista; els
grups musicals interpreten músiques rítmiques on la instrumentació
i la percussió són fonamentals, i la melodia estricta i el text són relativament secundaris: cançons, d'altra banda, no gaire adients per a ser
cantades en colla, sense la instrumentació pertinent ni la megafonia.
Vull dir que, en això, els cants d'església pateixen del mateix mal,
i encara bo! Avui més que cantar junts. la gent s'intercanvia cassettes: més que cantar per compte propi, s'escolta música amb auriculars o eixordant el proïsme... I és importantíssim cantar junts cants
que ens identifiquin, que ens siguin vehicle d'expressió comunitària,
vàlids per a expressar ai1ò de què tenim necessitat. o que formulin allò
que hem d'interioritzar i creure.
Jo estic disposat, a partir d'aquestes opinions particulars, segurament discutibles, matisables i potser no prou lligades, a parlar-ne amb
qui hi estigui interessat, perquè a mi m'interessa i em preocupa, i per

veure si entre tots plegats hi podem ajudar una mica o altra. Disposeu.
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ELS NOSTRES CANTS LITÚRGICS, AVUI
ORIOL MARTORELL

Més que intentar una sempre opinable i subjectiva valoració puntual -analítica i crítica- sobre «els nostres cants litúrgics, avui», considero preferible recordar el perquè de la necessitat d'aquests nous cants,
les circumstàncies globals i específiques que els van configurar i els
configuren encara, i ja des d'un bon principi respondre a les veus nostàlgiques que es queixen de l'oblit en el qual ha caigut -i no podia
ser altrament- l'anomenat gran repertori d'un passat més o menys
llunyà i que, en comparar els cants litúrgics d'avui i d'ahir (insisteixo,
un ahir molt indeterminat), lamenten el gran descens qualitatiu que,
segons diuen, han experimentat musicalment les celebracions cultuals
en les nostres esglésies.

Situacions utòpiques i situacions reals
Unes veus que, naturalment, tenen tota la raó d'aquest món si pensen, d'una manera abstracta, en les meravelles del millor repertori gregorià i de les millors polifonies renaixentistes, barroques o del classicisme (en general, ja no passen d'aquesta època), però que, en canvi,
s'equivoquen del tot i de dalt a baix si es refereixen a la realitat d'allò
que veritablement «sonava» en la majoria de les nostres esglésies abans
de la reforma concretada en el concili Vaticà lI, ja que, si no ens deixem emportar per utòpiques nostàlgies i som ben sincers i equànims,
podem afirmar sense dubtes de cap classe que malgrat algunes comptades i molt dignes excepcions el gregorià que acostumàvem a sentir
tenia ben poc a veure amb el model ideal d'aquell que es cantava, per
exemple, a Montserrat (i no crec necessari haver d'arribar fins al record del ridícul i caricaturesc espectacle dels «gori-gori» de tants i tants
enterraments!), i que la polifonia era pràcticament inexistent en les
nostres parròquies o, en tot cas, quasi només es limitava a matusseres
interpretacions de decadents pàgines molt posteriors a aquelles grans
i esplendoroses èpoques esmentades. En aquest últim aspecte, i amb
el cor a la mà, ¿quantes vegades ens havia estat possible d'escoltar,
en l'àmbit normal de les celebracions dominicals parroquials, les ad-
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mirables pàgines dels Palestrina, Victoria, Bach, Mozart, etc., o -cosa
que, ben mirat, hauria estat molt més lògic- dels Stravinsky, KodlÍly,
Poulenc, Britten, etc.?
Ben cert, no seré pas jo qui coJ-loqui el repertori actual al mateix
altíssim nivell de totes aquestes pàgines polifòniques o d'una gran part
-el matís em sembla important-del desigual repertori gregorià, però
al mateix temps no em cansaré de repetir que, en tot cas, la comparació cal fer-la entre les situacions reals i no entre les utòpiques, sobretot en un art com el musical en el qual, recordem-ho, les obres només
existeixen de veritat quan es fan audibles sonoramente a través d'una
efímera i puntual interpretació, ja que la partitura tan sols és la mera
possibilitat d'aquesta existència. I aquesta veritable existència, quan
es realitzava, no acostumava a acostar-se gaire, en general, a aquell

somniat i anhelat món sonor imaginari en el qual volen creure, i volen fer-nos creure, tots els qui enduts pels seus inassolits desigs (amb
la millor bona fe però del tot erròniament) clamen pel retorn dels repertoris antics i blasmen els actuals.
Un nou repertori, problema tècnic

I el fet essencial és que allò que també massa sovint s'oblida és que
la gradual acceptació i implantació dels nous criteris litúrgics (no gaire discutits en tant que criteris) exigien i exigeixen encara, com a con~
seqüència lògica, un nou repertori basat sobretot en dos plantejaments
primordials que vulguem o no, i amb independència de consideracions
estètiques, invaliden de manera inqüestionable la utilització dels repertoris antics en pràctica litúrgica. Em refereixo, quasi ni caldria
precisar-ho. a la gran importància donada a la participació activa de

l'assemblea i a la recuperació del vell principi de la tan imprescindible
utilització de les llengües pròpies dels fidels (¿amb quines llengües resaven i cantaven, sinó amb les seves, les primitives comunitats cristianes?). l en aquest sentit (amb caràcter de parèntesi i permetent-me
l'única referència personal concreta). mai no podra oblidar l'exemple
admirable del «gregorianista» pare Altisent i l'entusiasme iHimitat amb
el qual es va llançar (amb encerts o no, és igual) a crear unes músiques d'arrels gregorianes sobre els textos litúrgics catalans; al contrari d'allò que de vegades s'ha dit i escrit, el pare Altisent estava totalment d'acord amb els nous corrents litúrgics, no va sentir mai cap
sensació de fracàs en el seu apostolat litúrgico-musical, i va viure joiosament i esperançadorament els darrers anys de la seva vida maldant
per trobar noves i actuals formulacions als seus vells amors.
Acceptats aquests plantejaments -participació massiva i no espe-
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cialitzada, sobretot-, la gran incògnita residia a veure de quina ma-

nera eren capaços de resoldre'ls els compositors, principalment pel que
fa a les exigències de l' <<instrument» al qual havien de confiar les seves creacions: unes voluntarioses i no gaire expertes veus coHectives
i no pas, com sovint s'ha confós, una mena d'agrupació coral.
No hi ha dubte que el problema era, i és, de no fàcil solució, però
de cap de les maneres insoluble, ja queIa seva dificultat és esSencialment tècnica (trobar el llenguatge tècnicament adequat a les característiques i exigències d'un determinat instrument) i totes les dificultats tècniques poden tenir un dia o altre la seva solució. Així doncs,
una vegada trobada aquesta solució -aquest llenguatge adequatla seva encertada o desencertada utilització ja no seria ni més ni menys
difícil que en qualsevol altre camp o gènere musicals. I, a més, també
podríem recordar que al cap i a la fi, ni que sigui en altres àmbits
o, més concretament, en altres litúrgies, és un problema que ha estat
molt ben resolt en distints moments de la història musical d'occident.
Però potser més que aturar-nos en aquest aspecte del problema, allò
que de veritat cal fer és situar-lo històricament en un pla molt més
general i veure'l en funció d'unes ineludibles i complexés circumstàncies temporals.
Músics i Església: sensibilitats diferents
D'una banda, perquè ja feia molt que l~Església havia deixat de ser,
amb raó o sense, impulsora o protectora de la vida musical i, per tant,
mecenes o clienta dels seus específics professionals. I ara, quan els

necessitava per a coHaborar en el nou camí emprès (em refereixo a
partir dels anys 60), es va adonar que humanament i artísticament
vivien molt allunyats d'ella i o no se'ls va saber atreure, o quasi m'atreveria a dir -com sempre, amb totes les excepcions que calgui- que
ni va intentar-ho. O sigui, que quan més falta feia una estreta i íntima
coHaboració, més evident que mai va fer-se el divorci ja de temps existent entre el món artístic i l'eclesial. La situació ja no tenia res a veure
amb aquells altres moments de la història de l'Església en els quals
unes noves normatives litúrgiques provocaven, a favor o en contra,
les actives i de vegades apassionades reaccions del món musical; ara,
la reacció va ser i continua essent molt pitjor: una gran indiferència
i desinterès. I aquest sí que és 'un greu problema!
D'altra banda, també cal dir que en el cas hipotètic que no s'hagués donat aquesta situació comentada, la resposta hauria continuat
essent més problemàtica que en èpoques anteriors, ja que' les grans
preocupacions estètiques i tècniques dels compositors actius als anys
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60 (i d'aleshores ençà la situació no ha canviat pas gaire) estaven molt
lluny de coincidir amb els plantejaments musicals derivats dels nous criteris litúrgics. I si a més, com tots sabem prou bé, és en els més diversos
camps de la vida musical que avui dia es presenta un molt greu distanciament entre el creador i el receptor de l'obra musical (i em dol no poder estendre'm en un tema tan apassionant i contravertit i del qual em
limito a dir que tots hauríem de sentir-nos-en corresponsables), ¿per
què en el marc de la litúrgia hauria d'haver succeït altrament?
Així doncs, hem d'acceptar que la tan necessària i desitjada reforma va néixer i va desenvolupar,;.se en uns moments veritablement molt

poc propicis per a poder trobar, quant a la música, unes solucions
immediatament indiscutibles. Ni l'ambient que en podríem dir sociològic ni l'estrictament musical li eren gens propicis. I amb tot, aquí
i arreu, hi ha molta gent que ha maldat per trobar-hi unes solucions
vàlides, gràcies a les quals la realitat és que en les celebracions cultuals l'assemblea participa i canta molt més avui que no pas en aquell
ahir per alguns tan enyorat.
Ja sé que aquesta afirmació només és quantitativa, i que si l'hagués d'ampliar a l'aspecte qualitatiu el to de les meves paraules no
podria ser tan contundent ni pel que fa al repertori pròpiament dit
ni pel que fa a les seves interpretacions (la seva real existència).
Un digne funcionalisme: la música, els directors, el repertori
En un i altre camp començaria dient que en el context de les celebracions litúrgiques el marc de les esglésies no és cap sala de concerts
(cosa que, en canvi - i malgrat certs documents-, sí que pot ser fora
d'aquell context i sense necessitat d'aplicar cap adjectiu equívoc a la
música programada), i que allò que veritablement cal és que la música que s'hi integri sigui digna i compleixi adequadameant la seva funcionalitat. I m'atreviria a dir que força sovint s'assoleix -si més no,
dintre d'uns mínims molt acceptables- aquest digne funcionalisme;
i s'assoleix, i això també és molt important i determinant, no solament, com en tot cas passava abans, en les, anomenades misses «majors», «solemnes» o «cantades», sinó pràcticament -si bé en escala
major o menor- en la quasi totalitat de les celebracions eucarístiques dominicals o festives.
Després, passaria a distingir molt entre la possible vàlua del repertori pròpiamenta dit i el de la seva puntual formulació sonora, i subratllaria molt la importància que pot tenir aquesta formulació, ja
que en la pràctica comprovaríem fàcilment que, de vegades, un bon
repertori pot fer-se malbé per la interpretació que se'n fa (com, per
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exemple, també pot passar i passa amb un motet de Bach) o que, en
d'altres, una bona interpretació quasi pot arribar a amagar-nos la baixa
qualitat d'un repertori determinat (i també en tenim molts paraHels
en les sales de concerts!); i que consti que quan em refereixo al nivell
qualitatiu de les realitzacions sonores penso tant o més que en l' <<instrument», en qui el fa sonar: en els directors ...
Més tard -i havent-me aturat llargament, abans, en aquest tema
tan primordial dels directors-, m'agradaria reflexionar sobre uns aspectes que poden semblar contradictoris. D'una banda, que no hi ha
dubte que s'ha creat molt repertori en català (original o adaptat), però
que per un cantó potser encara se n'ha creat massa poc, i que per l'altre potser se n'utilitza massa. Se n'ha creat massa poc perquè només
a través de molts intents i experiències en podrà néixer la qualitat (quanta música del passat, sortosament, no ha superat el pas dels temps ... ),
i se n'utilitza massa perquè ja comença a ser hora que tinguem prou
valentia i decisió per seleccionar, triar... i llençar. A més, i aquesta
és una de les característiques intrínseques de l' «instrument», no podem deixar de tenir en compte que la gran majoria dels components
de l'assemblea es complauen cantant sobretot les coses que ja saben,
no es cansen gens repetint-les, i no acostumen a sentir gaire interès
per descobrir-ne de noves. Són els directors i responsables litúrgics els
qui -amb raons vàlides però no absolutes- consideren nect:!ssari canviar massa sovint de repertori i no deixen que l'assemblea l'assimili
de veritat i se'l faci seu ... , i també som els directors els qui massa sovint caiem en l'error ja anunciat quant a P «instrument», de confondre el cant col'lectiu amb el cant coral, tant pel que fa al repertori
escollit (cosa que, de totes maneres, ja comportaria un pecat d'origen) com per la manera de fer-lo viure.
.I encara més tard -i després d'haver examinat molts altres extrems-,
ja hauria arribat l 'hora de no generalitzar ni teoritzar més i de passar
a analitzar i valorar exemples concrets, records, experiències, etc. Però
avui, només com a pensament i recomanació finals, ,em limitaré a unir
la meva veu a la del salmista: «Cantem al Senyor un càntic nou!».
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MAI NO S'HAVIA CANTAT TANT COM ARA
SALVADOR BARDULET

Aquest solo el faig motivat per. una colla d'intervencions orals i escrites que sorgeixen d'ací i d'allà, totes nostàlgiques i tan idealitzadores del passat, que farien arribar, als qui no l'han viscut. a la conclusió que les nostres parròquies han passat de cantar a ple pulmó i com
un sol home el gregorià a mal cantar el fatídic kumbaià. Fóra una
conclusió que no respon a la realitat i una manera injusta d'escriure
la història. Parteixo del meu record, circumscrit al bisbat de Vic, i,
encara, cenyint-me al cant de les comunitats cristianes reunides. Eludeixo tot el que fa referència a cors i a corals perquè ho considero
un tema a part.

El cant gregorià que no podíem perdre
«Hem deixat perdre el cant gregorià» -se sol dir. No podíem perdre allò que no havíem tingut. És cert que, en fer el pas del llatí a
la llengua del poble en les celebracions litúrgiques, el Liber usualis
i amb ell el cant gregorià quedà força arxivat fins i tot en els indrets
on s'utilitzava diàriament. És prou també ben veritat que el cant gregorià ha estat i és una riquesa musical. No hi ha ningú que ho negui.
I ben segur que continuarà essent interpretat i utilitzat per part d'aquells
que millor ho poden fer: comunitats monacals, parròquies especialment sensibilitzades o agrupacions semblants a la d'aquests mossens
de Thrragona que disposen d'un bon repertori d'introits, de graduals
i de seqüències acuradament escollits.
Tornem al començament i traslladem-nos al millor temps del gregorià, vull dir abans de tota reforma litúrgiCa. On s'escoltava bon gregorià? A Montserrat. Encara ara se n'hi escolta. AI bisbat de Vic, on
es cantava relativament bon gregorià? Al Seminari i en alguns grups
d~<Amics del cant gregorià» que hi havia escampats en pocs indrets
de la diòcesi. Del cant gregorià al Seminari, en guardo un bon record,
tant dels dies més ordinaris com de les vespres pontificals en especials
solemnitats. El capítol de la catedral també cantava cant gregorià. Però
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els seminaristes en sortíem amb les mans al cap, eixordats de tant de
baladreig.
Anem a les parròquies. A les misses «resades» del diumenge no es
cantava ni gregorià ni res. A l'ofici, si. Normalment la missa d'Angelis i en festivitats més importants, alguna altra de més complicadeta.
La cantava el cor, a dalt. El poble, a baix, mut. Ni al «Dominus vobiscum» ni al «saecula saeculorum» no responia. Tot es deixava per
al cor O per a l'escolà. En festivitats anyals i si el poble disposava d'un
estol de seminaristes, es cantaven en gregorià les parts variables de
la missa. Hi havia, ben cert, unes altres misses que es cantaven en gregorià del començament al final: els funerals. Però potser val més no
parlar-ne. El poble ja els havia batejats amb el qualificatiu del gorigori. I ja que hi som, deixeu-m'ho dir, així de passada: en les celebracions exequials. amb eucaristia o sense, amb cants o sense, s'ha donat
un pas de gegant pel que fa a dignitat. Ep!, continuo parlant de les
parròquies. No em refereixo, per suposat, al dissortat invent del Sancho Davila on, pel que m'han explicat, absoltes i cops de salpasser
van a velocitats insospitades, cronòmetre en mà. Déu ens en guard!

No n'hem marxat, de mossèn Romeu

•

No fa gaire, amb motiu del cinquantenari de la mort de mossèn Lluís
Romeu, llegia un article un dels subtítols del qual deia; «Retornem
a mossèn Romeu!» Vaig pensar d'immediat: com hi hem de retornar
sí no n'hem marxat! El «Crec en un Déu» no ha deixat de cantar-se

a les nostres parròquies. Més, s'ha incorporat a la missa en aquelles
diades més significatives i en què l'ambient es troba més escalfat. En
parròquies rurals es continua cantant el «Crist venç» i el «Jesús, J0sep i Maria», quan pertoca. No n'hem marxat: hem ampliat el repertori.
Tinc al davant un exemplar del «Cançoner parroquial» editat el 1956
pel Seminari de Vic. És un bon recull de cançons religioses portat a
terme per mossèn Andreu Ramirez, amb la co¡.¡aboració i el treball
de monjo d'un bon grup de seminaristes que dibuixaren a mà, do a
do i re a re, la melodia de cada cançó. Dit sigui de pas, aquest «Cançoner» el guardo com un tresor (al costat de l'Usualis) i l'utilitzo encara.
El «Cançoner» recull cent setanta cançons, entre les quals s'aplega
ja· tot l'Himnari dels fidels, del pare Ireneu Segarra, producció musical que, segons els entesos, és del milloret que s'ha escrit al nostre
temps i a casa nostra. Hi havia, doncs, un bon repertori a disposició

de les parròquies.
Aquest repertori, però, no apuntava tant a la missa sinó més aviat
a d'altres funcions religioses a les quals la comunitat cristiana era con~
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vocada; el rosari de diumenges i festes a la tarda, acompanyat d'una
gran varietat devocional segons els temps i les commemoracions: viacrucis al temps quaresmal, mesos de Maria, del Sagrat Cor, diumenges dedicats al Roser, a sant Josep, a l'exposició del Santíssim amb
el rés del Trisagi... És en totes aquestes convocatòries on més es cantava. Amb el benentès que no tots els assidus a la missa del diumenge, ni de bon tros, participaven en aquestes funcions de la tarda. Es
tractava d'un públic força més reduït. Per això, molts rectors, quan
les anunciaven, hi afegien «s'agrairà l'assistència». Malgrat l'agraJ:ment, l'assistència anà minvant fins al punt que s'hagueren de suprimir les funcions de la tarda i moltes d'aquestes cançons, naturalment,
deixaren de cantar-se. Thmbé, en tractar d'aquesta supressió, sorgeix
la nostàlgia de més d'un amb el dring-dring del «ens hem deixat perdre», fent-nos creure que al rosari de la tarda no s'hi cabia i que la
desaparició fou deguda a la mania d'uns quants eixelebrats.
Un altre motiu que ha menat a abandonar algunes de les cançons
d'aquest ample repertori no és tant la melodia com la lletra. Hi ha
lletres que costen molt de dir i que no s'avenen del tot amb allò que
hom creu. Al cap i a la fi, continua vigent el principi de <dex orandi,
lex credendi». Encara l'any passat ho vam cantar, però em fa mal a
les orelles i em sona com a molt exagerat allò de «AI carrer de l'amargura, ... mira bé, vil criatura, quin martiri els has causat». És només
a tall d'exemple. Vanàlisi podria ser molt llarga.
El cant a les celebracions s'ha intensificat i generalitzat

D'un temps ençà, el capítol del cant a les celebracions ha merescut
una atenció molt important. Hi ha comunitats més cantadores que

altres; n'hi ha que disposen de millors animadors que altres. Però el
fet és que avui no hi ha cap celebració dominical sense un mínim de
cant. Arreu pots entonar, si més no, el «Senyor, tingueu pietat», el
«Sant», l' «Anyell de DéU» ... i el «Crec en un Déu» de mossèn Romeu. Les comunitats cristianes (les catòliques) mai no havien cantat
tant com ara. I es programen els cants d'acord amb els temps, es busquen moments adequats per a assajar cants nous o no tan coneguts,
es faciliten les lletres a tots els assistents. El cantoral de Missa Dominical ha assolit la setzena edició. Si, per una banda, cal agrair al Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona el servei que ha fet, per l'altra,
l'àmplia difusió que ha tingut ès una prova de la seva utilització.
No crec que l'ara en aquest camp de l'animació litúrgica ens hagi
de portar a gaires lamentacions i nostàlgies. Sí que ens ha de portar
a revisar, a triar bé, no cal dir a afinar i a no acontentar-nos amb el
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que s'ha aconseguit. 1ènim molt per a escollir. la qual cosa permet
d'arraconar els cants rebutjables i de quedar-nos amb els millors. No
passeu angúnia els anti-kumbaiàs i els anti-Glòria. glòria. a¡.¡eluia ...•
que identifiqueu amb les pel'lícules nord-americanes. Ja fa temps que
no es canten. Perdoneu la relliscada. Com diu el teòleg. som pecadors i hem de pecar. És clar que per a fer una bona tria i per a abandonar modes estranyes, es necessita un constant i bon assessorament.
l:Associació catalana de musicòlegs religiosos

Les queixes dels entesos sovintegen: que si es dóna a la gent una
mena de cant que no els diu res, que si no es té gust a l 'hora d'escollir,
que si no es fa res més que oferir fullaraca ... I un cop s'han deixat
anar una colla de queixes semblants. els entesos desapareixen i els animadors de cada comunitat. diumenge rera diumenge. perquè creuen
en la importància del cant. ofereixen el que poden i el que tenen. espigolant d'ací i d·allà. Si en alguna cosa les parròquies s'han mostrat
especialment receptores d'iniciatives, obedients i disponibles a les indicacions dels entesos és en aquest camp de la música. Des de les fitxes Ekklesia. passant per cantorals limitats d'àmbit diocesà i per altres de més complets editats per alguna institució religiosa. fins arribar
al de Missa Dominical que sembla haver-se imposat al mercat. les parròquies han hagut d'anar d'Herodes a Pilat. Sembla que a certs sectors tampoc no els plau el cantoral de MD. S'ho val que s'ho pensin.
els descontents. abans d'editar-ne un altre i qui sap si no fora possible d'arribar a un acord.
Si a l'Església de Catalunya s'ha aconseguit que els biblistes es trobin i facin el seu camí. i els teòlegs. i els catequetes ...• ¿fóra molt de
desitjar que es constituís l'Associacíó catalana de musicòlegs religiosos. amb la finalitat de fer un seguiment de tot el que es refereix al
cant en les nostres celebracions, corregint, promovent, discernint? A
qui toca de donar el primer cop de batuta?

51

PER QUÈ NO CANTA EL POBLE?
LLUís soLA

No sé quina impressió es deuen emportar els turistes estrangers que
participen a les nostres celebracions sobre el grau de participació dels
cristians d'aquí. sobretot en els cants. Crec que no deu ser massa positiva. El nostre poble no canta, i a més els cants que fem servir no

conviden massa a ser participats. És clar que hi ha excepcions; cada
estiu les celebracions de la nostra parròquia milloren gràcies a la colònia d'estiuejants de Barcelona i rodalies que passen les vacances aquí.

Algunes causes
No és fàcil d'endevinar-ne les causes. Thn simplista seria donar la
culpa als compositors com donar-la al poble. Deu haver-hi molts motius. Tot pensant-hi se me n'acudeixen alguns.
I. La reforma litúrgica. S'ha dit moltes vegades que el Concili ens
trobà desprevinguts. Anàvem molts anys enrera dels seus plantejaments
(llibertat religiosa, ecumenisme, etc.). Thmpoc no estàvem preparats
per assumir els canvis que demanava la reforma litúrgica; no es tractava només de traduir del llatí al català, sinó que eren canvis molt més
profunds. La manca d'una reconversió -parlant en termes actualsen la nostra música religiosa popular, sobretot en les seves lletres, féu
que la Seva gran riquesa quedés depassada i que aquesta mateixa música, per allò tan nostre de la llei del pèndol (el «o tot o res»), quedés
totalment arraconada junt amb el gregorià i la polifonia.
S'intentà omplir el buit de moltes maneres: s'importaren els «kumbaiàs» -com diu mossèn Ballarín-, els negro-espirituals i les adaptacions més o menys afortunades de músiques foranes, i ja sabem que
les importacions més aviat empobreixen el país. Cal esmentar d'una
manera especial l'aportació de Montserrat. Ells fóren els pioners a
oferir-nos uns cants dignes, senzills i populars, que facilitaren la participació del poble, encara que amb el segell d'un monestir. En gran
part encara en vivim. Aquesta tasca s'ha complementat amb les trobades de cant que han promocionat molts animadors de la litúrgia.
Thmbé el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, amb el can ço52

ner de Missa Dominical, ha ajudat si més no a una necessària unificació dels cants més adequats per a les celebracions, i a vetllar per
un mínim de qualitat.
2. La provisionalitat permanent. Avui res no s'escapa de la cursa permanent del canvi que fa provisionals totes les coses. Allò que ahir era
l'últim crit avui ja està desfasat, i això també afecta els cants. Al poble,
li costa d'aprendre un cant i només el canta quan el sap de memòria.
I resulta que quan el comença a saber ja n'ha d'aprendre un altre perquè aquell ja ha passat de moda, sense tenir temps de fer-se popular.
3. Un poble introvertit. Ja sé que les generalitzacions no són exactes, però, com la caricatura, reflecteixen trets representatius. Per això
diria que el nostre poble és introvertit. No li agrada massa exterioritzar públicament els seus sentiments. La música popular és l'expressió
de l'ànima del poble; a través del cant s'expressa tal com és. Potser
per això també el nostre poble no canta. Li agrada més sentir com
altres canten.
En un altre vessant, podríem preguntar-nos si els cants que tenim
responen a la manera de ser dels nostres creients. Hi ha cants que poden ser molt adequats per a una comunitat de jovent, però la majoria
de gent que cada diumenge omple les nostres esglésies ja no és de la
primera joventut. Tinc la impressió que tenen encara el cor en aquells
cants que es cantaven abans del Concili, i per poc que cedíssim tornarien a «Les colometes volen» i al «Sagrari de l'Altíssim», per citar-ne
algun. Cal una llarga educació i paciència.

El present i el futur
Perquè el cant compleixi la seva funció ha de ser fàcil d'aprendre
i de recordar, cal que tingui qualitat en la música i en la lletra i que
sigui apte per a les celebracions litúrgiques.
Hem de reconèixer que ara com ara som pobres en un repertori musical religiós que responguí a les necessitats d'avui, i si en traiem tots
els cants d'importació veurem més aquesta pobresa. Això sense desmerèixer tots els autors que han treballat en aquest camp. Thmbé hem
de reconèixer que els pobles de parla castellana són més afortunats.
Autors com Manzano, Espinosa, Palazón? Gabaníin, etc., han sabut
connectar amb l'estil d'avui i amb l'esperit de la reforma litúrgica.
Mirant al futur, assenyalaria tres punts a tenir en compte:
1. Fer aprendre els cants. Potser caldria institucionalitzar uns minuts d'assaig de cants en començar les nostres celebracions. Reconec
que això és difícil. No sé si tothom s'hi troba, però la manca de puntualitat és un obstacle que sembla insalvable, i molt em temo que si
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diem a la gent que assajarem cinc minuts al començament de cada
missa, vindran cinc minuts més tard. Però cal anar-los-hi acostumant.
2. Mirant sobretot les parròquies que cada any acollim molts estrangers, seria bo recuperar aquells cants gregorians bàsics que ajudarien a viure la universalitat de l'Església. I diré de passada que el
gregorià s'ha fet per cantar en llatí. No acaben d'agradar-me els cants
en català i amb música gregoriana. Thmbé s'hauria de recuperar la
polifonia, no com a suplantadora de la participació del poble, sinó
com a suport. Crec que les nostres celebracions millorarien en qualitat.
3. He dit que hi ha pobresa en repertori musical religiós a casa nostra, però també hi ha una inflaci6 de cants. Sembla una contradicció
però no ho és. Potser perquè hi ha massas cants, resulta que no són
populars ni prou coneguts. Potser caldria unificar i seleccionar aquells
cants que se sabessin i es poguessin cantar arreu. I que els qui de fet
ja s'encarreguen de fer-ho tinguessin present que Catalunya és més
que Barcelona. Arreu dels bisbats de Catalunya hi ha segurament molts
compositors de música religiosa desconeguts fora dels seus llocs (fora
de Girona ¿qui coneix mossèn Frederic Pujol?). Mossèn Lluís Romeu,
l'autor més rep:r:esentatiu de la nostra música religiosa i popular, era
de Vic.
Thmbé cal tenir cura de la formació d'animadors de cant per a la
litúrgia, encara que això ja és més difícil, sobretot a les parròquies
petites: si ja costa trobar gent que vulgui llegir, molt més ho és si han
de cantar i fer cantar. Però sense animadors serà difícil que el poble
canti.
El Concili ha provocat una tasca de purificació en el cant religiós.
Ha suposat un empobriment aparent, perquè va bandejar un estil i
uns cants que no fomentaven la participació dels fidels (recordem, per
exemple, la missa de St. Pius X), però a la llarga serà un enriquiment.
Només cal que sorgeixin més poetes que sàpiguen expressar bellament
i amb paraules entenedores la riquesa de la teologia del Concili, i músics que hi posin solfa i les facin assequibles a tothom. Crec que el
poble ja s'anirà acostumant a cantar. Cal anar-lo educant i saber
esperar.
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ENTORN DEL CANT LITÚRGIC,
APARTIR DE ~EXPERIÈNCIA
PERE SOLDEVILA I NAFlCís RIBA

Hem de començar amb una confessió sincera de modèstia: el nostre comentari només arriba a allò que coneixem directament o hem
pogut saber sense massa dedicació. Les afirmacions que farem tenen,
per això, un abast limitat. No tenim ganes d'assenyalar ningú, i encara menys que ningú se senti ofès. Per tot això ens mantenim en un
to de termes generals.
Cantar fa comunitat
Per tal que l'escrit no sembli pessimista, vagi per endavant que la
reforma nascuda del concili Vaticà II ha aportat una participació activa, un clima més festiu i celebratiu a la majoria de parròquies i comunitats. Aquest clima es nota, entre altres aspectes, perquè es canta
més i es canta amb paraules de la mateixa celebració.
Cantar crea un clima, fa que la diversitat dels assistents esdevingui
una comunitat, «fomenta l'amor als germans i ajuda a formar la comunitat, fusionant les veus i els cors» (Joan Pau lI). «Canta a Déu
aquell que viu per a Déu» (sant Agustí). Cantar a la litúrgia manifesta externament una vida adreçada a Déu. I.:experiència ensenya que
un grup preparat i estratègicament co¡'¡ocat pot, només cantant, engrescar i cohesionar una assemblea (una funció semblant, la poden
exercir les cordes d'una coral escampades per la nau).
Abans de la reforma es cantava més aviat fora de la missa, amb
un repertori més restringit, sobretot a les anomenades «funcions religioses». A les misses cantades el paper era principalment dels cors
i les «scholae». L'accent de la reforma conciliar ha passat a l'eucaristia. cimal i font, i això s'ha notat.
I hem de saludar diversos esforços i realitats que, tant pel que fa
al repertori com a la preparació d'animadors del cant, han fet possible que les assemblees litúrgiques puguin expressar llur fe amb el cant.
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Som d'un poble que no canta
Thnmateix, però, som d'un poble que, tot i que té un floklore musical ben ric, canta poc: la cultura musical no ha passat a la massa. Qui
canta "Vhereu Riera» o «La presó de Lleida" fora de les masses corals?
Aquesta manca de costum de cantar aplegats, de participar de l'ànima d'un grup amb el cant, la manifesten lògicament també els grups
que s'apleguen per pregar i celebrar: costa de posar-s'hi. Es crea un
cercle viciós, un «feed back» que caldria trencar.
Hi ha qui vol fer-hi front amb cants d'un ritme més repetitiu (que
pertoquen a una cultura musical més baixa), o bé cantant qualsevol
cant amb un ritme ràpid, pensant que així són més «animats», quan
sabem que un cant lent, si la lletra i la música hi acompanyen, pot
ser tant o més intens i viu. Pensem, per posar un exemple, en l'antífona «Les meves mans i els meus peus ... » del pare Ireneu Segarra. I.:animador ha de saber que una cosa és un himne O una marxa, i una altra
és un cant íntim o de meditació.
Som d'un poble que té més tendència a picar de mans que no pas
a cantar. I això desanima rectors o animadors poc convençuts. «Aquí
no cantem», diuen.
I

El rector se n'ha de convèncer
I és cert que si el rector d'una parròquia no està convençut del lloc
i del valor de la presència del cant a la celebració litúrgica, la cosa
no pot funcionar. Com en tants altres camps de la pastoral, cal apostar pel cant. Cal dedicar-hi fins i tot diners (pagar l'organista, per exemple; no paguem per les flors o les catifes?).
És tasca del qui presideix la comunitat cuidar la celebració en totes
les seves parts. Ja ho sabem que no tots saben cantar; però ja es basquejaran per trobar els auxilis necessaris si és una cosa que estimen.
La impressió general és que la música i el cant a les celebracions, quan
hi són, bé; i, si no... , doncs, pega!
Cal una dedicació
Per assolir la participació de l'assemblea en el cant, cal una dedicació. Més dedicació -el doble, diuen- que per fer cantar una coral,
els membres de la qual ja vénen ben disposats. És necessària una preparació (una estona d'assaig que no cansi, sempre hi ha de ser), una
programació (quins cants farem aquest curs, i com els anirem intro-
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duint), una recerca de repertori i un assaig (de cinc en cinc minuts,
i amb paciència). Com en tants altres camps, cai un treball lent i seriós amb mirada pedagògica, i no només per sortir del pas.
Un bon animador, insubstituïble
La tasca de l'animador del cant de l'assemblea, com passa en les
altres tasques eclesials, ha de ser realitzada amb tanta cura com es
pugui. Tenim sortosament cursets d'animadors, i molts dels que en
fan, d'animador, encara no hi han passat. Al nostre temps cada vegada hi ha menys lloc per als franctiradors. Sense perfeccionismes vans,
cal fer la feina ben feta. Cal saber que el cant l'ha escrit un altre, i
no trair amb facilitat els ritmes, les mesures, les indicacions, etc., que
hi ha posat.
Per contra, un perfeccionisme excessiu ha portat animadors preparats a abandonar la tasca perquè l'assemblea no «interpretava» els cants
tan bé com haurien volgut: els ha faltat la paciència del bon pedagog.
O la humilitat d'asseure's amb altres animadors per confrontar dificultats i solucions.

Les corals

No s'ha explotat el paper dels cors i les «scholae» en la funció d'animar i potenciar la participació de l'assemblea. La polifonia i la solemnitat, fins i tot el lluïment, no poden estar renyits amb el paper
que pertoca a la comunitat reunida, que no és certament el d'escoltar.
La frase «quan canta la coral, el poble calla» s'hauria de convertir
en «quan canta la coral, el poble participa més, en la celebració».
Això demana preveure en quines respostes o tornades dels cants el
poble ha d'intervenir, que no li siguin preses les aclamacions principals (com el «Sant, sant, sant. .. »), etc. I que hi hagi sempre l'animador que indiqui al poble quan ha d'intervenir, i que condueixi el cant.
Això no exclou pas que la polifonia -dignament executada- o una
peça d'orgue al seu moment, no tinguin un paper -que el tenena l'hora de crear un ambient que animi la participació.
En aquest darrer aspecte hom observa també una manca d'organistes.
allí on hi ha orgues o harmòniums aturats perquè no troben mans aptes.
Cert que això repercuteix d'alguna manera en la pastoral. Com també
s'observa la destrossa que en diverses revolucions ha despullat d'orgues
els nostres temples, i la pressa amb què sovint són substituïts per instruments electrònics, tot menystenint la qualitat de l'orgue de tubs.
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Una tradició
,
La tria de repertori i la composició de materials nous hauria de tenir sempre al davant el caràcter de la música litúrgica com a servidora del culte. El cant és part integrant de l'acció litúrgica, i no li escau
l'aire d'una discoteca, d'una desfilada militar, d'un «festivalet» de la
cançó. Cada lloc i cada situació tenen la seva música (i el seu vestuari
i el seu cerimonial).
Oi més si tenim en compte que ni l'Església ni la cultura són d'avui
o s'han inventat ara, sinó que ja fa segles que han anat creant tradició. Només des del coneixement i la fidelitat a aquesta tradició hom
trobara els motlles que la gent del nostre temps faran servir. Valgui
tot això per repensar el paper atorgat als «espirituals negres» (que mai
no surten bé), O a l'adaptació de musiquetes (amb perdó) dels «hits»
d'avui.
Aquests criteris s'han de prendre en un sentit ampli: són una línia
que admet tota mena d'excepcions, principalment en assemblees més
homogènies. No és el mateix la missa dominical d'una parròquia que
la que celebra un moviment de joventut en un aplec.
En resum, pensem que es tracta que tothom (laics i clergues, i tota
mena de «consells») estimin el paper de la música en el marc de la
participació litúrgica, i actuïn en conseqüència. I que alguna instància (la mateixa Comissió diocesana de música?) elabori pautes que
ajudin a traduir en obres les bones intencions.
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LA MÚSICA D'ESGLÉSIA.
¿S'HA ESTRONCAT LA INSPIRACiÓ?
JOAQUIM PLA

La meva melodia

I.:any passat es va complir el cinquantenari del traspàs de mossèn
Romeu, un dels músics que ha representat més en la música religiosa
catalana, sobretot des de l'angle de la música popular. N'és un exponent el seu «Crec en un Déu», musicalment superb i popularment vibrant. No hi ha temple del Principat en què, un dia o un altre, no
es canti a hores d'ara.
Cadascú té la seva melodia. A mi n'hi ha tres que em tenen el cor robat. lJuna és l' «Ave verum», de Mozart. L'altra, el «Pams angelicus».

de Cèsar Pranck. I la tercera, «Els goigs de la Puríssima», de mossèn
Romeu. Aquesta darrera és una melodia que em ve a la memòria, en determinats moments de la meva vida. «Amb el cor ple d'alegria, cantem
l'himen triomfal. Concebuda sou, Maria, sens pecat origina}».

He cantat de tot, als nostres temples. Des del «Per vostra passió
sagrada» al «Pe no és esperar», passant pel «kumbaià» (un record per
a mossèn Ballarín). I us asseguro que n'hi ha ben poques, de cançons,
que m'hagin arribat al cor. Per suposat que el «Per vostra passió sagrada» n'és una. I no les altres dues. Això vol dir que, de totes totes,
em quedo amb algunes de les antigues.
Hi havia un altre músic català -autor de músic~ sacra, s'enténque m'havia agradat molt, de jove. Es tracta del pare Massana. Però,
malauradameant, la seva música no ha estat editada i promocionada.
No fa pas molts anys que vaig trobar una edició discogràfica econòmica de la seva obra «Canigó». Tres discos no gaire ben editats, tot
i que el preu era baixíssim, cosa no gaire corrent en el món de les edi~
cions discogràfiques. Mentre m'embadalia escoltant~lo, reflexionava

sobre el tracte que el nostre país dóna als grans músics. Sens dubte
que, si el pare Massana hagués nascut a Alemanya, tindríem moltes
edicions de luxe de les seves obres. l el mateix dic de mossèn Romeu.
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Hi ha música sacra realment bona?
Dic tot això per introduir una afirmació que ja he insinuat fa uns
moments. I es tracta del següent: penso que hi ha, actualment, molt
poca música sacra que sigui realment bona. Parlo de la música d'església actual a casa nostra. N'hi ha, ben segur. Però és que es canten
tantes bajanades, que hom se sent temptat a dir que no n'hi ha. I que
em perdonin els bons músics. Ells no en tenen pas la culpa.
La culpa la té el descontrol i el nefast afany iconoclasta que es va
derivar del Concili. Una mal entesa llibertat, un mal entès sentit de
modernitat, un mal paït «aggiornamento» ens han fet llançar per la
borda tot un conjunt de valors inherents a la litúrgia romana. La modernitat, quan no passa de ser un vulgar esnobisme, es converteix en
una pesta maligna, que ho arrasa tot. Per mor de posar-nos al dia,
ens hem quedat sense música del dia. Per mor de purificar, ens hem
polit el subjecte. Per mor de popularitzar, hem tancat les portes d'una
participació popular que era ben digna (més endavant, ja ho raonaré). l, a més, hem posat obstacles notables a l'estètica i a l'art.
Ens vam polir el gregorià, fent servir l'excusa que era cosa monacal, i que la gent no l'entenia. Ens vam polir la música polifònica,
dient que era un atemptat a la participació. Ens vam polir la música
popular, dient que era carrinclona (certament que algunes lletres ho
eren, de carrinclones. «Les colometes volen» o «Collint violetes» en
poden ser una mostra). I és veritat que la gent no entenia el gregorià.
No vulgueu saber el munt de barbaritats que la gent deia, tot cantant
el «Thntum ergo». Però. amb quin entusiasme i unció el cantava, fillets de Déu! La polifonia era un espectacle estètic, sense gaire participació popular, és clar. Però al meu poble hi havia un cor popular
de cinquanta veus -que no sabien ni un borrall de solfa- que cantaven amb gran unció el «Jesu, rex admirabilis», de Palestrina. I molta
gent de Girona venia a les cerimònies de setmana santa a la catedral,
quan la «Schola Cantorum» del Seminari -de la qual jo vaig formar
part durant força anys- cantava els responsoris polifònics: el «Caligaverunt oculi meï», el «Jesum tradidit impius», l' «O vos amnes»,
O el «Popule meus, quid feci tibi».
La música popular

La música popular necessitava una purificació, certament. Però mai
més no he sentit, com en aquella santa missió dels anys cinquanta,
una massa de dues mil persones cantant, a ple pulmó, allò de «Us
adoro en tot moment pa del cel, gran Sagrament», Ho he comprovat
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moltes vegades: la gent canta a mitges tot un repertori de música sacra moderna; però tothom es posa a cantar quan algú entona el «Crec
en un Déu» de mossèn Romeu. Tothom s'hi atreveix, fins i tot aquell
que no en rasquen ni una, que són molts. Això és música popular.
Com l' «Asturias, patria queri da», que sap i canta tothom. l perdoneu la comparança, ja que estic parlant de música d'església.
A casa nostra, no hem tingut un Johann Sebastian Bach, amb més
de dues-centes cantates en el seu catàleg de composicions. A casa nostra,

no hem tingut una Reforma protestant que ha ensenyat a cantar, disciplinadament, l'assemblea dominical. Hem passat anys i panys amb
misses rases, sense cant ni orgue; només amb la monotonia de la veu
del capellà, que anava mastegant oracions i fórmules fetes. A França,
almenys tenien les composicions per a orgue per a les «messes pour
les paroisses», moltes d'elles «avec du plain chant». A casa nostra no
hem tingut la sensibilitat «política» d'ensenyar música i instruments
a les escoles.
No és, doncs, estrany que el terreny del cant a les celebracions religioses hagi esdevingut un desert àrid. Fins i tot hi ha hagut rectors
que s'han «carregat» grups corals i tradicions populars respectables,
encara que no es poguessin anomenar venerables. Penso en algunes
«xarangues» entorn de les festes de Nadal o Setmana Santa i Pasqua.
Vexcusa ha estat, manta vegada, que aquella gent només s'acostava
al temple en aquelles dates determinades. Venien a cantar i «passaven» de les cerimònies litúrgiques.
A part de la qüestió de la qualitat intrínseca dels cants -que això
és un altre tema-, em sembla que la reacció clerical era en gran part
fruit d'un puritanisme a ultrança. Aquella gent s'acostava a l'Església i col'laborava -si és que hom té escrúpols de dir el mot
participava- a la solemnitat del culte. l, sobretot, cantava, i motivava en els oients el gust pel cant i per cantar. Penso, ara, en una missa
amb simbombes, esquellerincs, triangles, panderetes i «rossinyols» que
hom cantava, els dies de Nadal, Cap d'Any i Reis, en una parròquia
de la qual vaig ser vicari. Certament que la qualitat musical calia posarIa en quarentena. Però quan, després, he vist com prestigioses cases
estrangeres de discos editaven misses nadalenques d'aquest tipus, he
pensat que aquella missa no desmereixia pas massa d'aquestes altres.
Les firmes nacionals txeca i hongaresca, Supraphon i Hungaroton,
han editat diverses mises populars de Nadal, que tenen la seva gràcia,
tot i que musicalment no són cap meravella.
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La sensibilitat musical de la gent

És que a la nostra gent, els hem llevat quasi tota opció de cantar.
Hem suprimit els cors populars, hem suprimit molts orgues i harmòniums, hem endreçat els cants d'abans ... i els hem obligat a cantar
uns cants moderns, que es troben molt lluny del seu tarannà. No ens
estripem els vestits, si la nostra gent ha perdut el gust de cantar al
temple.
Aquestes i altres reflexions em feia, aquestes festes passades de Na~
dal. Vaig assistir a un magnífic concert de música dels segles XV-XVII
a la catedral de Girona. Actuava la capella reial, dirigida pel musicòleg català, i especialista en «viola de gamba», Jordi Savall (entre parèntesis, un músic que té gran anomenada a tot Europa, sobretot a
França, i que dóna unes classes de música, molt so¡'¡icitades, a Basilea). He tancat ja els parèntesis; i hauria d'haver-hi afegit que el mestre Jordi Savall és molt poc conegut a Catalunya; ho he constatat força vegades. Amb tot, vaig quedar parat de la quantitat de gent que
assistia al concert, més de cinc-centes persones. Van restar més d'una
hora, contenint l'alè amb emoció, davant d'una música que no és pas
ben fàcil d'assimilar.
També es dóna el cas de molts eclesiàstics que s'estranyen, i es troben un xic incòmodes davant el fet dels concerts de cant gregorià, que
s'han incrementat darrerament, amb una assistència notable de públic. Els capellans hem foragitat el cant gregorià dels temples, i els
laics -molt sovint laics allunyats de tota pràctica religiosa- ens l'hi
han tornat. Una de tantes ironies o paradoxes de la vida.
Ja sé que ara és difícil tornar a recuperar el cant gregorià i la polifonia clàssica com a instruments per al culte. Ja sé que molta de la
música sacra que corre per les nostres discoteques particulars o radiofòniques és més espectacle que res més. Però no oblidem que l'art
i la bellesa -l'harmonia i, per tant, la música- és una manera de
donar culte a Déu (referència obligada a les vies de sant Tomàs).
Ens queda el tema de la participació. Però jo penso que aquest tema
es deriva dels altres; hi va lligat íntimament. Un poble que no té sensibilitat musical és un poble que no canta. I quan dic que no té, vull
dir que no se li educa aquesta sensibilitat, perquè, de sensibilitat musical, tothom en té, més o menys. Només cal que s'eduqui i es canalitzi.
El Vaticà I la música als temples

l, per acabar d'adobar-ho, darrerament ha esclatat <<l'escàndol» del
document vaticà sobre els concerts als temples i llocs de culte. Sem62

pre plou sobre mullat. Si no sabem discernir bé -parlo, sobretot, per
als bisbes- sobre aquest tema, ens acabarem de polir la poca música
de qualitat que ressonava als llocs de celebració litúrgica. I (si em permeteu un xic d'ironia) no sé què faran els «ianquis», els quals. segons
he sentit contar, tenen llocs de culte polivalents. Una vegada celebrada la missa, retiren tota la paramenta litúrgica i converteixen el lloc
«sagrat» en sala de ball i esbarjo. Em deien que ho fan per mor que
els catòlics en edat de merèixer es coneguin entre ells, i no hi hagi massa
casaments mixtos. Si hom pot plantejar contenciosos entre lloc sacre
i pastoral, o entre pastoral i Dret Canònic... seria en un cas com el
que acabo d'explicar i treure a co¡'¡ació. ¿És que els joves catòlics nordamericans, després de participar a la missa, hi ha perill que es posin
a cantar i ballar el «kumbaia, my Lord, kumbaia»? Que ho fessin els
joves catòlics de raça negra, encara seria enraonat. Però, ¿que ho facin els blancs? .. Prou d'ironies.
Deia que hi ha molt poca música sacra actual que sigui realment
bona. I menys n'hi haurà, si continuem així.
Suposo que els músics eclesiàstics sofreixen molt més aquesta situació. Tinc un company capellà (company d'estudis i d'ordenació,
puix fèiem el mateix curs) que és un músic exce¡'¡ent. Ha composat
melodies molt boniques. No ho sé, però m'imagino que l'han ajudat
molt poc en la seva tasca, des del món eclesiàstic.
O també recordo un ex-mestre meu de música, gran organista, que
ja comença a tenir anys. Thmpoc no crec que l'estructura eclesiàstica

l'hagi ajudat massa.
Jo desitjaria que no es desanimessin. Sobretot a aquest meu company. director i compositor, li pregaria que continués component música
sacra, encara que no li'n facin el cas que es mereix. La història i l'Església del futur li ho agrairan.
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ENS CAL UN NOU CANT CRISTIÀ D'AVUI
ACATALUNYA
XAVIER MORLANS

Des de diferents llocs m'han demanat darrerament que expressi com
veig la situació del cant a les nostres esglésies. Depassant potser els
límits del tema que se'm proposa, he intentat formular les meves impressions en aquests deu punts, que podrien ser una mena de «petit
vocabulari per a un nou cant cristià a casa nostra».
I. Memòria històrica. Venim de molt lluny, i amb un gran bagatge adquirit al llarg dels segles. I.:Església a casa nostra ha estat mestra en l'art d'encarnar-se en la vida del poble, i d'assumir costums i
valors culturals molt diversos. Més concretament, venim del concili
Vaticà II i del postconcili. Venim de les misses amb guitarres, d'una
crisi molt gran, i d'unes esglésies buides de joves.
2. Agraïment. Als autors anònims i coneguts que ens van trametre la fe a través del cant, i que, a través del cant, l 'han alimentada
i envigorida. ¿Qui no s'emociona tot sentint i cantant el Virolai a Montserrat o en la petita església d'una barriada obrera?
3. Pluralisme. Continuem necessitant un cant cristià culte d'alçada. Necessitem la tasca creadora que duen a terme els compositors
de casa nostra (Montserrat, Centre de Pastoral Litúrgica). Necessitem~ perÒ, també músics cristians petits, músics cristians de barriada,
de plaça de poble. Ens cal, en un marc de pluralisme -sense exclusivismes ni reduccionismes de cap mena- un nou cant cristià d'avui.
4. Inculturaci6. La fe és fa llevat quan s'encarna en una vida, en
unes formes culturals, i quan les assumeix, les purifica i les transcendeix. Ens cal una fe que s'encarni, pel cant, en la diversitat de pobles
i cultures que avui es donen no només en àmbits geogràfics distants
(Europa, Àfrica, Amèrica ... ), sinó en un mateix àmbit. Diversitat de
cultures i d'estils a la mateixa Catalunya: món rural, món de la tercera edat -cada cop més nombr6s-, món dels monestirs i comunitats
religioses, món urbà, món juvenil sotmès al constant bombardeig dels
«mass-media», món suburbà d'arrels andaluses, impregnat de rumba
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i de rock ... Pluralisme de situacions. Unitat de la mateixa fe en el Crist
ressuscitat que ens fa cantar «Pare nostre» de formes tan diverses.
5. Evangelització. Al costat de la música amb finalitat litúrgica,
ens cal una cançó adreçada cap enfora, una cançó evangelitzadora.
En l'època dels «mass-media», dels maero-concerts i les estrelles del
rock, en què els infants de 9 i 10 anys tenen a l'habitació el pòster
i els discos de l'últim cantant de moda els cristians no podem viure
d'esquena a aquesta realitat. Ens calen cançons cristianes d'avui. Ens
calen cantautors cristians que amb gràcia, amb agilitat i amb grapa
proposin el missatge alliberador i esperançador de l'evangeli amb el
llenguatge d'avui.
Quelcom d'això fa a casa nostra un cantautor d'origen sudamericà, Luis Alfredo (en les cassettes «Baja a Dios de las nubes», «Creo»,
«Mundo nuevo»). El fet que la seva producció sigui en castellà el manté
desconegut en els nostres ambients eclesials. Caldria conèixer-lo més.
l caldria gent que fes això en català. Us imagineu un Raimon o un
Llach cristians, amb naturalitat i força comunicativa?; per què no?
6. Mediació. No es tracta de sortir al carrer amb aires messiànics.
No és aquest el tipus d'incidència pública a què em refereixo. Més aviat
aniria en la línia d'un cristianisme d'encarnació que expressa la fe vehiculada en els goigs i les sofrences dels homes i dones del nostre temps.
El discurs -en aquest cas cantat- de la fe no cau del cel com una
realitat en si mateixa, sinó que apareix com a sal i com a llum que
donen gust i color a la vida dels homes. És el que avui se'n diu un
cristianisme de «mediació».
7. Opció preferencial. Thmbé en la música i la cançó. Opció preferencial pels joves, per les classes populars, pels qui són lluny dels
circuits eclesials, pel món de la cultura de masses ... És urgent que es
facin videoclips en què uns joves cantin l'evangeli enmig de la vida
de la ciutat. Perquè ho exigeix la mateixa dinàmica de l'evangeli, que
és per a ser anunciat als qui no l'han sentit encara; perquè és el que
a l'Església diem des del concili Vaticà lI, Sínodes, Assemblees diocesanes ...
8. Cristocentrisme conseqüent. Enfront del perill -sobre el qual
avisen amb raó els especialistes- d'unes lletres excessivament pietistes i intimistes, cal ajudar a descobrir tota la càrrega potencial del Nou
'Thstament com a motiu de lletres, himnes i cançons. Un sa cristocentrisme, que conjugui conseqüentment la humanitat i la divinitat de
Jesucrist (Calcedònia), és el millor antídot tant contra les produccions
excessivament espiritualistes com contra les excessivament intimistes
del neo-romanticisme que ens envaeix. Un cant cristià que ajudi a passar del «jo» al «nosaltres» en aquesta època de marcat neoindivualisme, un cant cristià que ajudi a conjugar la «felicitat» amb
t
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la «solidaritat», i la verticalitat amb l'horitzontalitat com Crist va fer
a la creu. Per aquí hauríem d'anar, crec. Tenint present també el filó
immens de bons temes i de pregàries de l'Antic 1èstament, especialment del llibre dels calms.
9. Superar recels i confiar en l'Esperit. «¿Es pot resar a ritme de
bateria?» em preguntava incrèdul no fa gaire un capellà al final d'una
celebració. Doncs és clar que sí. Ell segurament no, i ho comprenc
i respecto, però el jove de Cornellà o de Santa Coloma que tot el dia
viu immers en el «bany maria» del ritme, només sentirà com a propi
i com a adreçat a ell quelcom que li arribi amb ell seu mateix llenguatge. (Aquest és l'intent de la «Missa Mediterrània» de X. i J.A.
Morlans: la fe expressada en el món musical dels joves d'avui. Thmbé, i amb un altre estil, els treballs del grup «KairoÏ>>: «Prop de Déw>
i «És viu!»). ¿No heu vist el mateix Desmond Thtú -bisbe anglicà
de Sudàfrica- com balla a ritme del «tam-tam» amb els seus? ¿No
sabeu que el jovent d'avui viu com a cosa elementall 'expressió a través del ball i el ritme?, ¿per què no fer-ho, doncs, amb la dignitat i
amb l'alegria que brollen de l'evangeli? Altra cosa serà com anar fent
un camí perquè aquests joves també siguin capaços un dia d'escoltar
coses com la passió segons sant Mateu de Bach. És qüestió de pedagogia.
10. Pensar en el futur, ser pràctics. Un gran camp de creativitat
se'ns obre al davant. Cal que l'Església a Catalunya s'ho plantegi i
hi faci front. Caldria preparar futurs agents de pastoral especialitzats
en la música í la cançó. ¿Entra en els plans dels seminaris diocesans
preparar algun seminarista de cada promoció en el món de la música
i de les tècniques àudio-visuals? ¿Per què no semialliberar joves cristians en atur per a tasques d'animació musical: animador d'eucaristies, catequesi infantil i juvenil, pasques joves? Això pot semblar utòpic, però ja és una realitat a les esglésies d'altres països. Valia pena
que es prenguin iniciatives també a casa nostra 1

L Moltes coses es fan en aquest sentit arreu del món. Entre d'altres cal citar: les
trobades cristianes de música i art contemporani: «David» (Estat espanyol) i ~(Green
belt» (Gran Bretanya). Qui estigui més interessat a conèixer aquest tipus d'activitat
i els intents de coordinació a nivell català pot trucar a la Delegació de Pastoral juvenil
de Barcelona, tel. 301 12 77, les tardes de 18 a 20 h.
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DEBAT

PARERS DE MÚSICS I MUSICÒLEGS
Lamentable

pecte, hom hagués gosat arrencar
els vells retaules de les parets i els

o originals, alguns dels quals tenen ritmes exòtics que els fidels
executen maldestres, que procedim d'una tradició musical molt
més que mil'lenària (l'edat d'or
del cant gregorià fou del segle V
al segle VIII, i el seu origen es troba en la sinagoga), que ha desper-

hagués substituït per realitzacions

tat l'admiració dels grans músics

plàstiques fetes per. sacerdots o
laics amb més bona voluntat que
talent.

i de les persones senzilles.

La música que es canta actual-

ment a les esglésies és habitualment lamentable. A voltes hom té
la sensació com si, en un altre as-

Ningú no podria imaginar-se en
escoltar els càntics ingenus, poc o

gens adaptats als textos, traduïts

Es tracta d'un art concebut per
a no tenir oients, sinó únicament
participants; volia ser únicament
un cant ofert a Déu i la seva pràctica havia d'ajudar l'home a 50f-
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tir d'ell mateix i transcendir la seva
pròpia personalitat. Fou el fruit
perfecte d'una estreta vinculació
entre el text, la música i el culte.
Els textos llatins que integren els
cants, és impossible de separar-los

Un fet, per sobre de qualsevol
altre, se'm fa evident: el desig, progressivament manifest per part
d'extensos sectors de fidels, d'unir
la dignitat de les celebracions litúrgiques amb la dignitat de la

de la música sense robar a aques-

música que les serveix (en aquest
aspecte, no deixa de ser significatiu l'èxit de l'experiència barcelonina de les «misses polifòniques», bé que presenta connotacions de caire no exclusivament litúrgic).
Crec, doncs, que hauria de ser
ja àmpliament superada la llarga
etapa de tempteigs i provatures de
tota mena (des demúsiques folk
a espirituals negres) més voluntaristes que no altra cosa.
Quant al repertori autòcton, ja
no n'hi ha prou de disposar d'unes
melodies en català; cal, també,
que la música tingui aquellS mínims que el bon gust reclama i que
una sensibilitat mitjanament cultivada exigeix.
Aquests mínims, ¿es donen
d'una manera prou generalitzada?
Probablement, un estudi exhaustiu de la vigència de les cançons
aplegades en els diversos reculls en
circulació «<Cantoral MD»,
«Agermanats», etc.) ens aportaria un perfil objectiu de la qüestió.
Ignoro si ha estat feta aquesta
comprovació estadística; per això,
jo no m'arriscaria a efectuar afirmacions rotundes.
Únicament, i basant-me en l'experiència personal d'allò viscut,
goso afirmar uns quants punts
bàsics:
El nivell musical mitjà de les

ta part de la seva bellesa.
És de doldre que un dels tresors
més grans de la humanitat, el cant
gregorià, hagi estat èliminat pràcticament del culte, la qual cosa és
greu, ja que el poble ha estat desposseït d'un patrimoni estètic que
li pertanyia.
Quant a la música religiosa
popular, hauríem de conservar
les grans obres autòctones vives
encara entre nosaltres (Romeu,
Millet, etc.) i confiar que alguns
dels compositors actuals treballaran per no deixar l'Església sense veu.
Malgrat que la realitat actual de
les celebracions no ens dóna molts
motius per a l'esperança. hem de
creure en un possible renaixement

de la música litúrgica encara que
no en sé preveure ni l'extensió ni

la profunditat.
Montserrat Albet

Superar l'etapa
de tempteigs i provatures

Em cenyiré (breument, tal com
m'ha estat demanat, i gairebé en

estil telegràfic) a ¡'enunciat del
qüestionari: música i celebracions
eucarístiques.
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nostres celebracions eucarístiques
té encara moltes fites per assolir.
I en dir mitjà, deixo de banda,
expressament, nuclis selectes (especialment, algunes comunitats
religioses) on la música és cultivada acuradament, de forma primordial i prioritària.
Constato que, d'habitud, són
omesos, musicalment, el Glòria
i el Credo, cantats només excepcionalment -i, per la seva infreqüència, no pas de manera
òptima.
Em semblen d'una difusió consolidada algunes de les melodies
de l'ordinari de la missa que, al
seu moment, es van divulgar, bé
que no sempre aquella difusió
manté una idònia coherència (cito,
com a exemple, alternances de
fonts: el Senyor, tingueu pietat de
la «Missa del Papa Joan» i el
Sanctus de l'òpera-rock «Jesus
Christ superstar»!).
Considero de prou consistència
la majoria de cants que acompanyen els moments forts litúrgics
(cicles de Nadal i Pasqua).
No em semblen tan adients els
que subratllen el temps de durant
l'any, amb notables mancances o
dubitacions.
La majoria de les obres vigents,
ho són sense una excessiva distinció d'àmbits urbans o rurals, la
qual cosa demostra una considerable uniformitat d'ús per a les assemblees de fidels.
Remarco, de forma especial, el
paper cabdal de l'animador dels
cants de l'assemblea (i, en aquesta línia, em sembla molt positiva

la tasca duta a terme per les <ffiobades d'animadors de cant per a
la litúrgia»).
Constato, encara, la fonda vigència d'antigues melodies, aptes
per a determinades ocasions multitudinàries (per exemple, el Crec
en un Déu de mossèn Romeu).
Aquesta darrera consideració
em porta tot naturalment a una
pregunta inevitable: ¿quin és el
perfil d'allò que en podríem dir,
mutatis mutandis, «patró musical
desitjable» d'una celebració litúrgica? Potser, la resposta, l'aportaria l'estructuració musical de la
«Missa dominical amb el papa
Joan Pau lI» (Barcelona, 7 de novembre de 1982). Cant d'entrada:
Poble immens (D. Cols), acte penitencial: Senyor, tingueu pietat
(Llibre Vermell de Montserrat,
adaptació d'O. Martorell), glòria:
Gloria in excelsis Deo (gregorià),
salm responsorial: Lloa el Senyor
(D. Cols), aclamació: ANeluia (O.
Planàs), professió de fe: Crec en
un Déu (LI. Romeu), himne
d'aclamació: Sant, sant, sant (A.
Thulé), aclamacions: Anunciem la
vostra mort (D. Cols), fracció del
pa: Anyell de Déu (A. Ferrer),
cant de comunió: El bon pastor
(D. Cols), La pau us deixo (O. Estrada), Tothom coneixerà (J.
Úbeda).
La matisació i l'aprofundiment
d'aquesta línia ens poden portar,
segons el meu parer, a l'ideal: unes
melodies dignes al servei d'unes
celebracions dignes.
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Més bona voluntat
que capacitats artistiques

Se'm demana què penso del
cant actual a les esglésies. D'entrada, i sense miraments, diria
que, en general, em sembla llastimós. Cal però plantejar la qüestió sota dos aspectes: el cant com
a pregària coHectiva dels fidels o
com a objecte de culte destinat,
gràcies a l'emoCió artística, a ele-

var el fervor dels fidels.
Antigament, l'Església era la
seu religiosa, social, cultural, científica i artística del poble, on els
músics exercien llur professió, com

a mestres de capella, amb llur escolania i conjunt instrumental. En
quedar progressivament limitada
a la seva funció religiosa, l'Església va incrementar la participació

dels fidels en els cants litúrgics a
la vegada que s'eliminava la participació dels professionals de la
música. D'altra banda, les misses

corals deixaven pas a les misses
gregorianes -en llatí- i finalment, amb la introducció de les
llengües vives en el culte s'arribava a l'estat actual de tempteig i
d'improvisació.

I de nou ens plantegem: cal
considerar exclusivament el cant

a l'església com una pregària
coHectiva dels fidels o pot ésser
també un objecte de culte destinat
a elevar el fervor del poble de Déu.
El primer plantejament suposa,
tanmateix, una educació musical

dels fidels i la constitució d'un repertori apte i digne del culte. Al
meu entendre, aquest repertori, en
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la major part dels casos i en la
majoria de països, s'ha anat cons~

lituint prescindint dels compositors d'ofici que podien posar llur
art al servei de la litúrgia, deixant
així la constitució d'aquest repertori a mans de simples afeccionats, la bona voluntat dels quals
era incomparablement superior a
llurs· capacitats artístiques. D'altra banda, la mateixa execució dels
cants -llur direcció i acompanyament instrumental- en lloc
d'ésser encarregada a músics professionals, també acostuma a ésser confiada a fidels tan ineptes
com benevolents. El resultat no
pot ésser doncs altrament que llastimós. I el que és deplorable és que
els mateixos que s'escandalitzarien
de veure confiar l'execució d'unes
pintures murals o d'uns vitralls o
dels objectes de culte a simples
afeccionats, troben del tot natural que la música vagi tan mal
servida!
Personalment, prefereixo una
missa senzillament resada que
no pas sofrir uns cants mal girbats que més que apropar-nos a
Déu semblen fets per a allunyarnos-en.
Què caldria fer, doncs? D'una
part, crec que s'hauria d'encarregar a dos o tres compositors de reconegut prestigi la composició
d'uns cants designats a ser difosos i popularitzats. D'altra banda,
també es podria obrir un concurs
amb el mateix objecte. a fi de no
excloure la participació d'altres
compositors eventualment interessats. En fi, preveure un pressupost

per tal d'obtenir la col'laboració
de músics professionals per a dirigir i acompanyar els cants a l'església. Si és normal de destinar un
pressupost a la neteja i al manteniment de la casa del Senyor iais
objectes del seu culte, ¿per què no
concedir la mateixa importància
a la dignificació dels cants que
s'eleven directament dels nostres
cors cap a Déu?

resuItes de cantar a les esglésies.
El cant gregorià tampoc no es
pot oblidar. És el cant que ens
uneix universalment i avui dia la
gent jove no coneix ni la «Salve
Regina». És tan bonic, quan et
trobes amb la gent de diversos països, sentir-t'hi agermanat amb el
cant!
.
Aquests són els camins que crec
que l'Església, en el sentit musical, ha de seguir.

Narcís Bonet
A. Cohí i Grau

Els negro-espirituals van
quedant enrera

Indefinició
i tendència a mirar enrera

Sembla que el repertori de cants
religiosos d'avui ja es vagi encar-

rilant més cap als cants autòctons
i que no es cantin tant els «espi
rituals negres» que tant de furor
w

van fer durant unes dècades. Hi

ha prou compositors dignes per a
fer composicions adequades al
nostre pensar i tampoc no hauríem d'oblidar les melodies tradicionals que ens varen deixar els
mestres LI. Millet i LI. Romeu,
entre d'altres, i que tan populars
es van fer, com el «Crec en Déu»,

de Romeu, encara que algunes lletres s'actualitzessin.
Però seria molt bo que en les
festes principals de les parròquies
intervingués una capella de música i cantés misses i motets polifònics, encara que fos alternant amb
el poble. Aquelles misses de Palestrina, Perosi i també d'autors
nostres han estat desterrades. No
poques corals s'han format de

Durant el període que podríem
qualificar d\<anys del Concilh>,
vaig saludar amb entusiasme la incorporació del cant en la nostra
llengua a les celebracions litúrgiques, sobre la base de continguts
literaris i musicals renovats. Amb
aquella irrupció hom trencava
amb tota una història presidida
pel mot hermetisme, consegüent
o derivat de la manca de cant o
de l'ús més o menys circumstancial, o en tot cas força exclusiu, del
gregorià i amb el predomini del
llatí de llunyana comprensió generalitzada. El nou moment, les
noves formes de fer, òbviament no

circumscrites al fet cant, co¡'¡aboren de forma decisiva a quelcom
tan important com sentir-nos
adults com a membres de la comunitat eclesial i a donar un ca-

ràcter i un sentit especialment actius a les vivències religioses.
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Superat el benèfic impacte, com
a tal molt localitzat en el temps,

més no digna de ser tinguda en
compte.

crec que ara estem vivint un temps

caracteritzat per una certa indefinició respecte del paper del cant
a les celebracions litúrgiques. Per
una part, s 'ha caigut en una certa rutina. A vegades tinc la sensació que es canta «alegrement»~
sense aprofundir i, per tant, sense descobrir i re-descobrir uns
continguts concrets. Ho afavoreix
la manca de renovació de temes i
també (i això és important), una
escassa atenció elemental al cantar bé, tot oblidant que aquesta
cura, per damunt de consideracions formals, té una dimensió
d'eficàcia intrínseca, important.
Per una altra part, observo una

tendència a mirar enrera que en
principi em preocupa, ja que en
algun cas -retorn al llatí, represa de cants en llatí- em sento
traslladat a moments inevitablement vinculats amb el nacionalcatolicisme, sí voleu, encara que
només sigui a nivell d'ombra més
o menys lleugera. El reviscolament
del gregorià, al marge de la consideració cabdal de referent cultural valuosíssim, així mateix
s'inscriuria en aquesta forma
de procedir, amb la qual no em
puc identificar, tot i que la puc respectar i la respecto. Revifar l'esperit d'assumpció i aprofundiment d'uns continguts, afavorir
la valoració del «cantar bé» en
tot allò que sigui possible com
a component vivificador i renovació temàtica -musical i lite~
rària-, em sembla una opció, si
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Jaume Comellas
Una renovació més radical
de la prevista

Des dels preceptes de la constitució del concili Vaticà II sobre
Sagrada Litúrgia fins a la realitat
actual del cant religiós a les nostres esglésies hi ha una llarga distància de temps i de conceptes. La
renovació ha estat més radical que
la prevista per aquelles disposicions, en les quals, per exemple,
no es recomanava el foment del
cant popular sinó després de proclamar el gregorià com a preferent
en les accions litúrgiques. AI cap
de trenta anys, però, hem aconse~
guit que les noves generacions
aprenguin, entre altres coses, a
desfigurar els cants espirituals negres i altres exotismes, alhora que
arxiven l'entranyable repertori del

cant pla medieval que ens ha alimentat durant segles. De manera
semblant, hem passat d'una tradició d'orgues singulars a la novetat dels conjunts de guitarres
desafinades.
La constitució del Vaticà II tenia com a primer objectiu promoure la participació activa del
poble en la litúrgia. Però la tercera de les instruccions per a l'aplicació d'aquells preceptes s'endinsava en un terreny arriscat quan
establia que «cal afavorir amb tots
els mitjans el cant litúrgic del po-

ble, usant, si és necessari, les nO~
ves formes musicals acomodades
a la mentalitat dels pobles i a! gust
de l'home actua!». Quin és el gust
de l'home actual? Les respostes
serien molt diverses, i és lògic que
alguns, amb la bona fe d' <<usar
tots els mitjans», puguin optar per
aplicar a la música sagrada les formeS més elementals de la música
comercial de moda.
És clar que aquesta no és una
tendència genera! a les nostres diòcesis, encara que en els reculls
usuals de cants religiosos trobem
una mica de tot: els fruits immadurs dels primers entusiasmes a!
costat de sòlids exemples procedents de comunitats molt cultivades; abundant música d'importació aplegada juntament amb esforços originals autòctons; gèneres severs i melodies genuïnament
populars. En la més divulgada de
les nostres recopilacions, el cantoral de «Missa Dominical», la
voluntat de selecció és evident,
però ta! vegada encara una mica
tímida.
Ara que comencen a escoltarse insistentment algunes veus crítiques o nostàlgiques, i que disposem d'una certa perspectiva per a
observar les conseqüències de la
renovació litúrgico-musica!, així
com el grau d'acceptació dels
cants i la participació efectiva del
poble, potser fóra el moment de
plantejar a fons la recuperació i
la revisió oportunes de repertoris
anteriors, l'eliminació dels infantilismes pseudo-moderns, i un nou
estímul creador que ajudi a com-

pletar el sosteniment de les exigències actuals.

Enric Gispert
Escoltar amb atenció
els qui canten bé

No sé si el tarannà dels nostres
fidels els duu a cantar. Fins ara
sembla, la seva, una participació
tímida, motivada, crec:
a) pel desplaçament de dues
maneres de cantar que se sabien:
la gregoriana i la popular (en especial el «Parenostre», l' «Ave
Maria» i alguns cants, com «Per
vostra passió sagrada» etc.).
b) per la substitució de cants
no adients a la nostra manera de
ser (per exemple «Mou, Senyor,
mou la meva ànima»).
Els forjadors de cants litúrgics
han composat nous cants moltes
vegades bells i dignes. La dificultat és que caldria triar-ne uns que
esdevinguessin tan populars com
els que esmento més amunt, sense haver-ne de fer l'aprenentatge
cada diumenge o haver de patir la
presència d'un director de cant
que sovint desplaça el protagonisme del celebrant.
Em sembla que tanta participació és cantar com escoltar amb
atenció els qui canten bé. Per això
penso que cal estimular les capelles i els cors parroquials o concertar, almenys en la missa solemne, acords iunb corals, organistes
o grups instrumentals per a la realització del cant litúrgic.

Jordi Maluquer
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Viure l'avui en continuïtat amb
el passat i en obertura al futur

Per una tendència força natural sempre que es porta a terme alguna renovació, després del concili Vaticà II s'ha caigut sovint en
la temptació de fer «tabula rasa»
del passat. Així la desaparició del
llatí en la litúrgia ha comportat la
del cant gregorià i els aires nous

han arraconat semblantment la
majoria de cants religiosos populars més antics.
Crec que en l'àmbit específic
del cant a les esglèsies cal aplicar
com a desideràtum el principi general de viure l'avui en continuï-

tat amb el passat i en obertura al
futur. Per això em plauria que als
cantorals hi figurés un repertori
selecte de cant gregorià amb el seu
text llatí, com la «Salve Regina»
o alguna missa per a determina-

des festes de l'any, o bé en traducció catalana, v. gro «Victimae Pas-

chali laudes», «Lauda Sion
Salvatorem», etc., endemés de
cants populars reeixits d'autors de
vàlua reconeguda, pretèrits, com

Millet, Mn. Romeu ... Per a l'aplec
de cants autòctons nous o de provinents d'altres indrets s'imposa

també un «control de qualitat
tant en la música com en el text
i, en el cas dels forans, que s'adaptin a la nostra sensibilitat.
Afortunadament ara ja han estat gairebé bandejats espècimens
com el «Kumbaià».
Caldria que els cantorals s'anessin renovant periòdicament amb
la incorporació de nous cants 0,
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potser, que en deixessin de banda
d'altres, calguts en desús o amb
no gaire acceptació. Segons el meu
parer, cada cant hauria de dur la
notació musical corresponent, que
ajudaria a aprendre'l i a cantarlo correctament (no s'ha de partir del supòsit que tothom és un
analfabet musica!!), alxí com la
indicació de l'autor, la procedència, si és estranger, i la data de
composició (M'interessa de saber,
per exemple, si el que canto és un

himne alemany del segle XIXè).
Les parròquies han de basquejar-se per la formació adient dels
animadors del cant en escoles
acreditades i per llur distribució
en cadascuna de les misses. Quant
a la programació dels cants, no
solament s'hauria d'ajustar a ca-

da celebració sinó que ha de ser
equilibrada (ni s'ha de cantar
sempre el mateix, ni tampoc han
d'assajar-se cants nous contínua
M

ment).
Hom ha d'evitar sempre la improvisació. Així com es nota si el

celebrant no s'ha preparat bé l'homilia, la celebració se'n ressent si
els cants no tenen la dignitat escaient o no s'entonen adequa~
dament.
Estic convençut -ara que és
tan actual aquest tema-, que és
molt menys perillosa la introducció eventual de música profana
seriosa a les esglésies que la profanació contínua dels actes litúrgics amb la negligència, la rutina,
la indiferència i la vulgaritat.
Jordi Mas Anl6

El paper insubstituïble
de l'animador
Unes breus consideracions a
l'entorn del paper important que
ha de jugar l'animador o director
del grup de cant comunitari en les
celebracions litúrgiques.
- La introducció de repertori
autòcton substituint la migrada
pràctica del cant gregorià -que
per altra banda, salvades petites
excepcions i a causa principalment
de la seva pròpia dificultat interpretativa, no va arribar a reeixir
com a cant de poble- i també el
«relleu» d'alguns cants «populars» que amb el temps s'havien
convertit en rutines cantades, a
més a més, amb una colla de deformacions rítmiques i melòdiques, ha significat la possibilitat
de facilitar una major i alhora millor participació de les comunitats
en les celebracions.
- No cal dir que aquest nou
repertori ha de reunir uns valors de qualitat musical, que, per
desgràcia. no sempre són aconseguits.
- Aquest és un dels principals
problemes que haurà de saber resoldre l'animador, o equip d'animadors, de cada comunitat. Seria
convenient de mantenir contactes
amb aquells centres difusors que
mereixin suficient garantia: Centre de Pastoral Litúrgica, Montserrat, etc.
- El repertori, evidentment,
per diversos motius, ha de ser
renovat constantment, la qual
cosa obliga el poble a sotmetre's

a un règim de preparació o assalg
quasi permanent.

- És evident que aquesta pràctica serà diferent segons les comunitats ·siguin «habituals» o «ocasionals}>. En cada cas, pero, s'haurà d'arbitrar una fórmula que resolgui adequadament la qüestió.
- Uns breus minuts abans de
cada celebració poden ser suficients per a repassar o introduir
nous cants al repertori.
- Cal que l'animador sàpiga
perfectament de memòria el cant
que es proposa d'assajar. Vol dir
això que no hauria de consultar
cap partitura durant l'assaig.
- Prèviament haurà d'haver
estudiat el fraccionament del cant
en petites «frases» lògiques a fi de
facilitar-ne un aprenentatge ràpid.
- Se situarà al presbiteri i en
lloc ben visible.
- El seu exemple serà fet amb
veu clara i precisa.
- El seu gest de direcció serà
simple però concret.
- Evitarà cantar pel micro
quan canti el poble.
- Aquesta tasca realment no
és gens fàcil, però de la traça i la
preparació adequada de l'animador, en dependran totalment la solemnitat i la bellesa dels cants comunitaris a les celebracions
litúrgiques.
- Cal tenir ben present que
l'assemblea no cantarà mai prou
bé de manera espontània. Cal que
se l'ensinistri i que se l'acomboï
sempre adequadament.
Leo Mass6
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PARERS DE CAPELLANS
Compositors, animadors
i preveres tenen molt
de camp per córrer
Som davant una qüestió complexa, que caldria analitzar amb
dedicació. Però, tot i que no es pot
respondre amb quatre paraules,
intentaré exposar en síntesi el que

considero més essencial.
Per començar, unes constatacions: hem deixat de banda el cant
gregorià; hem arraconat el repertori tradicional català; hem introduït càntics nous: textos litúrgics,

textos religiosos o poètics clàssics,
traduccions de cants estrangers,
textos nous.
Ara, el judici. Una cosa és el
text i l'altra la música. No sempre
s'ha tingut en compte el text. Hem
escollit més les cançons per mor
d'una melodia fàcil o bonica, tot
i que moltes vegades no era de
qualitat, que no pas pel text.
Tenim un repertori molt ampli,

però no s'utilitza. De fet es canta
quasi sempre el mateix (limitació).
En alguns llocs potser es varia
massa sovint de repertori, de tal
forma que cançons ben vàlides
s'arraconen pel simple fet de ser
ja conegudes.
El cant gregorià és poc probable que el poble el pugui cantar bé:
per tant és millor deixar-lo per als
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entesos. Caldria conservar, però,

les melodies més conegudes i universals: ens fan sentir units amb

els germans d'arreu. Thmbé en el
repertori popular tradicional hi ha
coses molt vàlides que caldria «recuperaf» (per exemple, el Crec en
un Déu).
El repertori nou és en general
de poca qualitat; s'ha tingut més
en compte la música (moderna,
ritmada, àgil) que no pas el text;
no hi ha melodies adequades per
a cantar els textos litúrgics oficials;
s'han introduït algunes melodies
i alguns textos dels que podríem
anomenar clàssics; el poc nivell
musical del nostre poble, fa que
forçosament s'hagin de cantar co-

ses molt senzilles; s'han fet moltes traduccions (massa!) i a vegades mal fetes; els textos nous són
de poca qualitat teològica i fins i
tot estilística.

Hem deixat perdre petits cors,
scholae cantorum, cors, capella,
escolania ... , quan serien una gran

ajuda per a fer cantar el poble i
un gran instrument de pastoral.
Manquen bons directors o anima-

dors de l'assemblea. Caldria fer
una gran tasca en aquest sentit.
S'ha fet un gran esforç per la ca·

tequesi i l'evangelització. Thmbé
s 'ha potenciat, almenys a nivell estructural, l'acció caritativa. Però

l'acció litúrgica i celebrativa ha estat objecte de molt poca atenció
per part del clergat en general. En
cada parròquia hi sol haver un
grup de catequistes i un grup de
càritas, però no hi ha un grup de
litúrgia.
Ens manquen instruments i instrumentistes. L'última guerra ha
deixat les esglésies sense orgues i
ningú no s'ha preocupat de recuperar-los. Per això tampoc no tenim organistes. Ni s'hi ha dedicat
cap pressupost. En canvi s'ha suplert amb la «música en conserva» a base de disc o cassette, sense gaires miraments, ni tan sols per
la bona acústica (qualsevol aparell és tingut per bo per a sonoritzar una església).
Diem que la gent no canta, que
els costa de cantar, que no en saben. ¿No serà que no sabem ni volem fer-los cantar?
A l'hora d'escollir els cants no
es té massa en compte la litúrgia.
Fem servir qualsevol cant, simplement perquè la gent el sap o perquè els agrada. Però no es canta
el que s'hauria de cantar. Ja sant
Pius X advertia que no es canta
durant la missa, sinó que es canta la missa. Així, un cant d'entrada serveix per a la comunió i un
salm responsorial, per cant de sortida. Això fa que el cant a l'església sigui un formalisme sense
sentit.

Cal que els compositors continuïn esforçant-se per crear peces
aptes, autòctones i de qualitat dins
la senzillesa. Cal que els animadors triïn amb responsabilitat els

cants des del punt de vista catequètic i litúrgic: cantar la fe. Cal
que els preveres estiguin més interessats per aquest camp pastoral, que hi gastin hores, diners i
esforços. Cal que s'editin cantorals litúrgics des d'aquesta perspectiva. Cal que el poble senti la
necessitat de cantar i trobi temps
per assajar mínimament. ..
Th1 com he dit en començar, es
podrien escriure moltes més coses.
Accepteu avui aquests botons de
mostra.
Joan Baburés

No tota la música religiosa
actual té el prestigi desitjable

Acabo de publicar un treball sobre la música religiosa al nostre
bisbat gironí en els segles XIX i
XX. Em plau ,extreure'n alguns
passatges que poden referir-se als
diferents punts que contempla
aquest número.
En el Pròleg del conegut mestre
Civil i Castellví s'escriu: «Malgrat
les disposicions del Concili Vaticà
II sobre la participació dels fidels
als diversos actes litúrgics, caldria
que les susdites institucions fossin vàlides encara, mentre, alternant el cant del poble amb la polifonia, assoliríem un conjunt de
popularitat i de riquesa musical
ben digne de Déu Nostre Senyor».
Amb la paraula institucions es refereix a les capelles de cant.
Més endavant, i ja en ple treball, afirmo: «El que s'imposa és
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la dignitat de la música, la devoci6 que desvetlla i l'art que conté».
Sobre el cant gregorià escric:
<d:Església ha tingut el seu cant
propi, que és el cant gregorià, el
cant que heretà dels antics Pares
i que ha guardat gelosament en els
seus còdexs litúrgics». (Motu proprio, 22 novembre 1903, 11.) És de
gran qualitat pel seu valor artístic, no menys que un exemple per
a tota altra música del temple.
Més avall afegeixo: «El cant del
poble fou dignificat amb una participació insospitada. Els nostres
fidels aprengueren totes les oracions cantades del notable compositor vigatà, mossèn Lluís Romeu.
Gairebé totes les misses gregorianes eren executades segons els
temps litúrgics. Restarà sempre
com una sentència la confessió
que féu un zelós missioner de
Banyoles: «A les missions, si el
poble pren part en el cant, l'èxit
espiritual està assegurat».
Finalment dic: «Avui dia el cant
del poble no és com abans. D'ençà
de la reforma litúrgica introduïda
pel Concili Vaticà lI, a excepció
de les composicions que ens ha
donat el monestir de Montserrat,
secundat per uns quants compositors (i que es troben aplegades
en l'anomenat Cantoral litúrgic),
la música que s'ha escrit és d'escàs valor artístic i no ha encaixat
del tot entre la nostra gent. Costa, a vegades, cercar-hi el clam que
voldríem segons el moment litúrgic. No cal fer-se i1-1usions, quan

una composició està prestigiada es
pot imposar fàcilment. Malaura78

dament no tota la nostra música
religiosa actual té el prestigi que
fóra desitjable.»

Josep M Cervera
Saben connectar,
els nostres músics?
Tot i que existeix una certa varietat de material per triar i remenar, jo crec que el nivell del cant
litúrgic a les nostres parròquies és
més aviat pobre.
És simptomàtic que els cants
que més han penetrat per a ser
cantats provenen de: negro-espirituals (sort que els negres no ens
senten); versions franceses; incorporacions del folk (sobretot en celebracions amb jovent, amb llenguatge no religiós); creacions
montserratines (molt correctes,
però monacals); traduccions castellanes (Manzano, etc.).
Crec que manquen cançons
(músiques i lletres) pensades "especificament per al cant popular a
la litúrgia. No sé si els músics catalans no saben connectar o és que
ens manca alguna figura com tenen altres comunitats veïnes. La
gent gran i la gent jove no es retroben en gaires cants propis
nostres.
Thrnbé voldria remarcar que de
cants alegres, vibrants~ animats,
en català i propis, n'hi ha ben
pocs. Potser aquest fet té relació
amb el tarannà d'aquest país.
Per últim, cal constatar que la
nostra gent no està gaire acostu-

mada a participar a fer noves incorporacions al ritme litúrgic. Per
això és tan difícil fer assimilar un
cant nou, i molt més que vinguin
uns minuts abans per assajar.
Miquel-Àngel Ferrés

El cant ha entrat a
les celebracions. Que hi faci
estada. Que augmenti en
qualitat i en varietat
Com a composició de lloc i per
marcar el camp de la meva opinió,
crec que hi ha uns elements essencials, sense els quals la resposta
podria ser: (<això és cantar?». Els
enumero en forma de preguntes:
hi ha un director responsable, que
hi entén?; fa participar la gent (dirigeix)?; assaja la comunitat?; està
al dia del que s'edita?; sap seleccionar el material d'acord amb la
comunitat que dirigeix? És a partir d'aquests punts que dono la
meva opinió, sempre molt relativa però fruit de l'experiència.
En general, crec que és positiu el fet del cant a les esglésies:
ara, qlli més qui menys participa
en el cant. És un pas important i
digne de ser reconegut. Però, qui
són els que canten? Qui participa actualment en les nostres celebracions? Els joves no hi són (parlo de cada diumenge, no de celebracions extres, com la Pasqua
jove, l'aplec de l'Esperit, etc.);
i per als més jovenets (a partir
de primeres comunions), no tenim res, s'han d'adaptar pràctica-

ment als cants per a la gent gran.
Es canta poc variat i fins diria
poc adequat al que se celebra i poc
d'acord amb el temps actual. En
general, la «qualitat» no és «POpular». Vull dir que en el temple
i a les celebracions, a la gent a més
de costar-los cantar, els cants els
resulten difícils d'assimilar melòdicament, í quan això no passa,
moltes vegades ens trobem amb
composicions diguem-ne «de
moda» i prou. I no parlem de les
interpretacions o maneres de cantar uns mateixos cants en llocs i
per persones o comunitats diver~
ses. Per això clic de bon començament que sense director la cosa
no funciona. Exemples de cançons populars i que «entrem> els
tenim en moltes composicions ita~
lianes. Sentint-les una vegada, les
taraHeges fàcilment. Això nosaltres no ho tenim o no ho sabem
fer. És un exemple del que vull dir.
I els compositors? És una de les
fonts que no vol esmentar-se. Però
crec (i en desconec les causes) que
en els inicis de la reforma, és van
fer coses molt bones en el camp
de promoció, composició i divulgació. Recordo un nom insigne
p.ex. (encara vivim de la seva feina): el P. Ireneu Segarra. 1àmbé
tenim gent d'altres indrets i de
casa nostra que treballen, però ja
són un altra cosa, fins a nivell, al
meu criteri, de qualitat i «popularitat» de les seves composicions.
Crec sincerament que no hem
avançat gaire. Pensem una mica
en el repertori de França.
No estirem més la corda; però
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hi ha un altre punt important: els
acompanyants o organistes. Un
bon 'acompanyament enriqueix i
dignifica el cant. Ajuda.
Atenció a un fet: els grups de
gregorià. Penso que com a peces
d'art o en comunitats on s'entengui, és bo i enriquidor. Si és tornar a «temps passats», no trigarem gaire a sentir la missa de
«Pius X». i ja hi som: a fer «con-

Problemes d'una parròquia

La nostra parròquia del Crist
Rei forma part d'un barri popular de Barcelona, La Sagrera.
La reforma conciliar, pel que fa
al cant, es va posar en pràctica en
el seu moment oportú i amb notable resultat. Amb tot hi ha un
seguit de. petits O grans problemes
que continuen plantejant-se. En
faig llista i comentari.
certs» o «escoltar com canten».
El ritme setmanal, amb cinc
Sortides, respostes, solucions?
Cal educar les comunitats des de misses en les quals cal animar els
petits (grups d'esplai, catequesi, cants és «massa». I no diguem
escoles ... ). Cal fomentar més els quan s'escauen festes de precepte
grups corals de totes les edats. entre setmana, com al cicle nadaCrec que aquí sí que estem en un lenc. Aleshores és gairebé imposmoment propici, igual que en la sible fer-ho.
divulgació d'aprendre música.
A les misses per a tothom és diFins i tot crec que hem superat fícil que la música i els cants agrael moment, com diu en Ballarín, din a tothom. El que satisfà a uns
dels «Kumbaià» i la <<invasió» avorreix a altres. Deu ser un prod'adaptacions (negres espirituals blema sense solució. Un intent de
i d'altres) que no sempre ens han compensació són les «misses jodonat qualitat, però ens han «fet ves» que fem mensualment, en les
cantar», participar.
quals ells i la seva música són proProu. Crec i reafirmo que el tagonistes.
¿Quin model preferir: el monacant ha entrat. El que cal és fer
que es quedi, faci estada, tot aug- cal o el popular? La influència
mentant en qualitat i varietat. És dels monestirs actua força sobre
necessari que hi hagi gent que les comunitats, i per a alguns recada dia sàpiga més què es el cant presenta la fita a assolir. Jo peni faci cantar bé. A nivell diocesà, so que aquesta referència és posicrec que hi hauria d'haver gent tiva en alguns aspectes, però en
que ajudés a fomentar el cant tal general la dinàmica i les possibicom s'intentà fer amb les comis- litats són ben diferents. Un cas a
sions, que fins i tot feien cursets tall d'exemple: l'enfoc de la Veti trobades de diverses menes. Ara lla de Sta. Maria a Montserrat crec
tothom s'ha d'espavilar pel seu que no és transportable a vetlles
parroquials de joves.
compte i prou, i això no val.
El compromís fix és difícil. És
comprensible que els animadors
Ignasi Forcano
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no puguin assegurar el seu servei
d'una manera permanent. El pla
dels diumenges, per a les famílies i
per als joves, resulta cada vegada
més variat, sobretot a partir de la
primavera fins a finals d'octubre.
I:ideal fóra evidentment que a cada missa hi hagués diferents possibles animadors i que es poguessin
anar succeint i fent suplències.
Un darrer punt que destacaria
és la conveniència de cuidar especialment la música i els cants en
les grans ocasions de l'any: missa
del gall, vetlla pasqual, confirmació, festa patronal de la parròquia... Són celebracions en les
quals l'animació musical i del cant
hi juga un paper molt important.

I.:experiència d'una gran comunitat festiva i vibrant marca tots els
membres i contribueix a l'encoratjament. És veritat que mai no ens
podrem comparar amb els resultats assolits avui en el món tècnic
i fascinant dels professionals de la
comunicació. Pensem per exemple
com una assemblea és emportada
per la llum i pel so. Però, ben mirat, Déu n'hi do de la qualitat i
expressivitat de les nostres celebracions quan són ben treballades. El
que cal és no baixar la guàrdia i
estar amatents a tot allò que pugui contribuir a avançar en expres·
sió i en contingut.

Salvador Torres
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EXPERIENCIES

EL CANT A~ESGLÉSIA DE MONTSERRAT
D'ENÇÀ DEL CONCILI VATICÀ 11
GREGORI ESTRADA

En venir la reforma litúrgica del Vaticà 11 i la introducció de les
llengües vernacles en la litúrgia, a Montserrat ja s'havia iniciat un moviment musical -paral-lel al de tot Catalunya- de cants en català.
Van aparèixer a la revista Germinabit. Després, l' Himnari i salms dels
fidels (text: Hildebrand Miret; música: Ireneu Segarra) va recollir també
himnes i salms que anys enrera s'havien experimentat amb una edició
de fulletons. En el II Congrés litúrgic (1965) es va donar un impuls
al cant de la litúrgia (vegeu el volum IV de les Actes del Congrés).
Montserrat, com a monestir i com a santuari, va adoptar en gran part
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la llengua vernacla en les celebracions. El cant en català es va anar
introduint lentament a mesura que s'anaven creant les noves melodies
en les quals molts monjos hi col·laboren. Entre les publicacions es poden citar: Cants de l'ordinari de la missa, d'Ireneu Segarra (molt divulgat), d'Anselm Ferrer, d'Odiló M. Planàs i de Narcís Casanova,
Setmana Santa-Eucaristia, Cants d'Advent i de Nadal (Ireneu Segarra), Cants de Festa, 1 i 2 (Ireneu Segarra, Odiló M. Planàs, Gregori
Estrada), Preguem cantant, 1 i 2 (Odiló M. Planàs), Cants exequials
(Odiló M. Planàs). Moltes altres co¡'¡eccions estan en experimentació
(fitxes multicopiades) o en preparació, i contenen cants per a l'Eucaristia, Vespres i Laudes dels tres cicles A, B i C. Amb vista a la música coral, s'han promogut els Encontres Internacionals de Compositors per a la Litúrgia: dos han tingut lloc a Montserrat i un a Liverpool
(Anglaterra). La publicació de la Vigl7ia de la Pentecosta de Vic Nees
és fruit d'un d'aquests Encontres. Amb vista al cant popular català,
cada any es fan, des del 1970, a Montserrat, les Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia durant l'estiu; i per la tardor se'n fa
una de general fora de Montserrat. Fins ara n'hi han hagut a Thrragona, Banyoles, parròquia de Santa Maria de La Geltrú, parròquia
de la Concepció de Sabadell, parròquia de Sant Bartomeu de la Sénia
(Montsià).
Tot i que gran part dels cants són en català, s'ha conservat el llatí
en la Salve Montserratina, en la Salve del migdia i en molts motets
de pOlifonia que interpreten els escolans o tota la Capella de música.
A més, els dies feiners, el Cor dels monjos canta una peça de gregorià
en llatí. Thmbé s'han emegistrat discos de cants corals en català (Càntics
i responsoris de la Vetlla de Nadal, Vigl7ia de la Pentecosta), i també
de cant gregorià en llatí (Dotze responsoris de Nadal, Diumenge l i
IV d'Advent, Nadal i Epifania).
A més del mestre de Capella i del director del Cor, hi ha un director o animador del cant del poble. Es procura que hi hagi sempre un
temps prudencial d'assaig abans de les celebracions. Per ajudar el cant
del poble, es reparteixen fitxes soltes i individuals amb els cants més
imprescindibles o que se saben menys, que donen confiança als qui
canten i més seguretàt, encara que no tothom sàpiga de solfa. Vacompanyament de l'orgue és també d'una gran ajuda per sostenir l'afinació, el ritme i la dinàmica del cant.
El resultat obtingut és generalment satisfactori. Però s'ha de tenir
en compte que a Montserrat hi puja un públic molt heterogeni, gent
provinent de llocs molt diferents i de formació musical molt diversa
que va del molt al poc o al res. Els bons resultats s'experimenten sobretot en aquelles festes preparades amb anterioritat amb programes
i cants. Però també en aquelles festes en les quals acostumen a trobar-
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s'hi anualment moltes persones assídues a les celebracions montserratines: Vetlla de Nadal, Setmana Santa especialment el1fíduum Pasqual, Pentecosta, Festes de la Mare de Déu de Montserrat (Vetlla de
Santa Maria) i de la Nativitat de Maria, Diumenges, festes i dies feiners a l'estiu els mesos de juliol, agost i començaments de setembre.
A més, ha obtingut un bon resultat la instauració de vetlles especials
a la Basílica, a les 10 del vespre, per la Pentecosta, l'Assumpció de
Maria, la Nativitat de Maria. S'ha observat que els cants interpretats
ja abans en altres ocasions o altres anys, es canten millor al ser repe~
tits. Per això s'ha de tenir en compte de no innovar massa el cant del
poble, a no ser que es tracti de cants curts i molt senzills. En casos
especials~ quan s'ha vist que era impossible assajar els cants que s'havien senyalat -era impossible per l'aglomeració i el soroll de les
multituds- s'han escollit cants dels més coneguts, generalment de la
co¡'¡ecció de l'Himnari i salms dels fidels, i s'ha procurat que els cants
seleccionats fossin apropiats a la celebració.
Les observacions que s'han rebut de persones visitants de Montserrat són variades i en general positives. Algun músic de l'estranger ha
dit que havia trobat que eren cants d'un valor musical i pastoral a
la vegada. Es podria dir també que la valoració musical d'un cant és
difícil de fer i més d'una vegada els crítics no es posaran d'acord en
defj¡{¡r-Ia. Però sigui quin sigui el valor musical dels cants (el compositor intenta que en tinguin) és molt important que la seva execució
sigui correcta. Un cant de gran valor però mal cantat, no serveix. Un
cant d'una valoració mitjana o discutida però ben cantat, és digne.
Montserrat, març del 1988.
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MONESTIR DE ST. PERE DE LES PUEL·LES
CATALINA TERRATS

Ens demanen un balanç sobre el canvi que ha representat el concili
Vaticà 11 en el cant de les esglésies. Nosaltres, per donar la nostra opinió,
ens basarem en les experiències que hem fet en la nostra comunitat
perquè no tenim pràcticament altres elements de judici, ja que el que
hem pogut constatar d'una manera molt esporàdica en altres comunitats, parròquies o llocs de culte no ens autoritza a donar-ne un criteri ben fonamentat. De totes maneres sabem que el nostre procés ha
estat, amb més o menys variants, com el d'altres comunitats monàstiques.
Per això, tot el que aquí exposarem es basa únicament en el treball
que nosaltres hem anat fent a partir del Concili.
D'entrada s'ha de dir que, en general, el balanç d'aquests anys és
francament positiu. No crec que cap de nosaltres volgués tornar enrera. Des del moment en què la litúrgia va deixar de ser quelcom intocable, on tot estava disposat i previst, sense possibilitats de canvis i
modificacions, es va obrir tot un ventall de possibilitats que van desvetllar la creativitat i l'entusiasme. I les responsables de la litúrgia i
del cant ens posàrem a treballar amb i¡'¡usió.
Es tractava d'aconseguir dos objectius: que,
l'aspecte musical,
la litúrgia no perdés qualitat (tots reconeixem la bellesa de les melodies gregorianes i la riquesa del seu repertori, recopilat al llarg de molts
segles), i que, la música creés ambient, que parlés per ella mateixa amb
aquest llenguatge que va més enllà de les paraules, i que reconeixem
que el gregorià havia aconseguit. l, juntament amb això, crear una
música nova que ajudés a posar més en relleu i que fes més entenedor
el text de la paraula de Déu proclamada, ja que era aquest l'objectiu
principal de la renovació litúrgica i el motiu pel qual s'hi havia introduït la llengua vernacla.
D'entrada ja es veu que l'empresa no era gens fàcil, però era engrescadora. La idea de pregar en la nostra llengua, d'ampliar el repertori, de posar més a l'abast de paraula de Déu, feia que ens hi llancéssim amb totes les nostres forces.
Vàrem començar introduint alguns cants a l'eucaristia: els textos

en
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nous del cant responsorial i del cant de comunió. A partir d'aquí, l'evolució es va anar fent paulatinament, ja que al conjunt de la comunitat, tan habituada al cant gregorià, aquest canvi li era força dificultós. Cantar amb notació moderna comportava tot un aprenentatge;
s'havia de passar de la música modal a la música preferentment tonal, amb tot el que això representava d'elements nous: ritme, compàs, valors, alteracions; en fi, habituar-se a la tonalitat. A part, però,
de l'aspecte tècnic, s'havia de superar també l'aspecte més «sentimental» o afectiu.

Feia molts anys que la comunitat expressava la seva pregària en llatí i gregorià i és molt humà que la manera concreta de pregar deixi
un rastre en les persones.

La tasca va ser doncs, d'una banda, educar les veus. acostumar-se
al cant de «solista» pel que fa al cant responsorial, als versets, etc.,
i de l'altra, anar adquirint un bon repertori. En aquest aspecte sí que
cal dir que hem anat evolucionant bastant fins a trobar el nostre «esti1>,.
Hem passat una mica per tot. El primer pas va ser l'adaptació de
les melodies gregorianes al català, perquè semblava que no es podria
trobar res que el substituís. Però, si bé en els recitatius dels salms no
hi havia problema d'adaptació del text, en les antífones o peces més
llargues de seguida ens adonàrem que aquest sovint quedava forçat
i poc espontani.
En el nostre desig, una mica ingenu, d'arribar a adquirir un repertori ric i variat, al començament intentàvem incorporar-hi tota mena
de cant: els espirituals negres, la música ritmada que s'ha fet tan habitual a les parròquies ... ; també els cants de Gelineau i L. Deiss, molt
popularitzats a França. Més endavant vàrem adaptar alguns cants de
la litúrgia eslava divulgats pel monestir de Chevetogne, perquè la seva
línia melòdica molt simple i la seva harmonització sòbria i plena a
la vegada convida a la pregària. Els cants de Thizé ens han servit per
ambientar vetlles de pregària i celebracions amb joves. Tot això ha deixat
més o menys rastre en el nostre repertori.
De totes maneres, els primers temps, l'ajuda més forta la tinguérem en mossèn Domènec Cols que, a més de musicar-nos tota mena
d'antífones, ens va introduir en el cant dels «troparis», amb textos
seleccioriats per nosaltres mateixes i musicats per ell, que cantàvem
i cantem encara com a cant d'entrada.
A l'hora del balanç s'ha de reconèixer que el que ha tingut més pes
en la nostra comunitat han estat els cants del monestir de Montserrat, perquè la dedicació dels monjos en aquest camp ha ret possible
crear un repertori ric i variat. Ens agrada, sobretot, el seu estil no mesurat, que respecta i potencia el text, i els seus recitatius lliures, que
permeten una expressivitat més gran.
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Últimament hem adaptat també un bon nombre de corals de J. S.
Bach, que tenen una gran tradició en la música religiosa polifònica;
val a dir que tenen força acceptació en tota la comunitat i que els cantem amb molt de gust.
La nostra situació en aquests moments passa per saber trobar l'equilibri entre diverses tendències que es troben latents en l'ambient:
- una certa nostàlgia dels cans gregorians (que faria que fàcilment
anéssim recuperant el repertori perdut), unida a un sentit estèticoromàntic d'alguns laics que voldrien que cantéssim gregorià simplement perquè els agrada. Sabem que el gregorià no s'ha de perdre i
nosaltres mirem de conservar-lo en les seves peces més significatives;
- els cants que s'han imposat en moltes celebracions pel seu ritme modern i que tenen una lletra molt suggestiva, que fa que els joves s'hi sentin bé;
el repertori que hem anat escollint per a la nostra litúrgia i que
a hores d'ara ja comença a tenir una saó, i amb el qual ja ens sentim,
en conjunt, bastant identificades. Reconeixem, però, que no podem
quedar satisfetes perquè hi ha el perill real de cansament, que hem
d'anar superant introduint i seleccionant constantment nou repertori
en les nostres celebracions.
Finalment, no podem deixar d'expressar el desig que els responsables del cant de les parròquies posin la màxima cura per anar adquirint un repertori digne i d'una certa qualitat musical, capaç de crear

un ambient de distensió, de pregària i de festa que ajudi els fidels al
trobament amb Déu i a l'aprofundiment de la fe.

MONESTIR DE VALLBONA DE LES MONGES
MARIA FREDERICA ROQUET.JALMAR

Creiem que ha estat molt positiva la substitució del llatí per la llengua vernacla, que ha facilitat la comprensió del text i ha fet avançar
la participació dels fidels en la nostra pregària. Després del concili
s'ha avançat de manera creixent i molt positiva vers aquesta participació; hi ha contribuït el lliurament de llibres de cants i salteris als fidels.
La música presideix tots els oficis, així 'com també la nostra eucaristia, en la qual tots els fidels són convidats a participar-hi, també
a través d'una preparació dels cants, cosa impensable abans del concili. Vassaig dels cants ha estat plenament acollit pels fidels.
En el nostre monestir quedà establert un canvi important: la reixa
que separava la comunitat i el poble ara és oberta; ha desaparegut la
separació entre fidels i monges, i formen tots junts l'únic poble de
Déu. A l'hora de l'ofici diví, els fidels poden entrar tots junts amb
nosaltres dins del cor, en uns seients paraHels als nostres. I a l'hora
de l'eucaristia, la comunitat surt a l'església, per compartir la celebració amb els fidels.
Abans els oficis eren més recitats. Ara el cant hi ha anat guanyant
terreny. Thmbé s'hi' ha introduït la polifonia, en gairebé tots ells. A
més de l'eucaristia i els oficis, els fidels poden participar, també, en
totes les nostres processons pels claustres, i en les vetlles de diverses
solemnitats, en les quals es proporciona als fidels la totalitat dels textos i la música per a seguir millor les celebracions.
Hem de lamentar la pèrdua del cant gregorià. La nostra comunitat
tracta de recuperar-lo, amb la introducció d'himnes gregorians a laudes i vespres, la qual cosa agrada molt als fidels. Creiem que la gent
és molt sensible a la puresa i la serenitat de la música religiosa, i per
això cal vetllar perquè sigui expressió de l'espiritualitat profunda del
nostre viure cristià. Es un mitjà òptim per a la pregària, i és creixent
la recerca dels fidels d'aquests espais de pau per a l'esperit.
Per això ens mirem com un valor bàsic i insubstituible la incorporació creixent de la música a la pregària. En aquesta línia esguardem
el futur. I naturalment volem continuar facilitant la participació més
plena possible dels fidels a les nostres celebracions.
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SCHOLA DE CANT GREGORIÀ
DE ~OBRA CULTURAL SANTES CREUS
MIQUEL BARBARÀ

La «Schola de Cant Gregorià de l'Obra Cultural Santes Creus» no
neix per generació espontània. Hi ha uns precedents, unes circums~
tàncies i unes realitats, que agermanades per una voluntat ferma de
potenciar, aprofundir i difondre la cultura musica!, donen com a resultat la creació de la schola.
Vany 1978 se celebra a Santes Creus, promogut per la parròquia, el I Curs Internacional de cant gregorià. Ja l'any 1975 la mateixa parròquia havia iniciat un cicle de concerts de música clàssica
i altres activitats culturals. Aquests fets desvetllen un interrogant
-fins i tot una certa preocupaci6- en certs àmbits musicals de casa
nostra.
Vist de prop, però, i amb ulls nets de prejudicis, s'endevina que tant
el curs de cant gregorià com la schola que neix a! seu redós, i sota
el guiatge del curs, no pretenen altra cosa que inv~tar els estudiosos
a l'aprofundiment de la cultura i del cant gregorians, deixant de banda tota altra motivació o interès, i no cal dir-ho, els sentimentalismes,
enyorances o romanticismes de tota mena.
lranscorregut el període inicial, i contemplats els resultats dels dos
primers cursets d'estiu de cant gregorià, sorgeix la idea de demanar
a alguns preveres que havien estudiat gregorià quan eren seminaristes
i que havien format part de la schola cantorum, que constituïssin un
grup de gregorianistes, amb la finalitat de reemprendre l'estudi de la
música gregoriana, d'acord amb els avenços científics darrers.
Havent estat ben acollida aquesta idea per tots aquells als quals fou
exposada, es formà un petit grup d'uns deu preveres, que després dels
assajos pertinents, reiniciaren el conreu del cant gregorià, sota la di~
recció de Mn. Magí Sabaté i el guiatge científic del Curs Internacional de Cant Gregorià de Santes Creus.
Sovintejaren els assajos, es qüestionà el nom del grup, s'hi suma
ren nous membres fins a arribar al nombre de trenta, i s'estructurà
w
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el grup fixant-se com a finalitat primera l'estudi i la difusió cultural
del cant gregorià.
Sota la influència del Curs de Cant Gregorià de Santes Creus, es
veié la necessitat de posar-se al dia i assimilar les descobertes i els avenços dels estudis moderns relatius al cant gregorià i tots els membres
passen per un o més cursets d'estiu per tal de posar al dia els seus
coneixements, rebuts al seminari, perfeccionar l'estil interpretatiu,
d'acord amb la semiologia, etc.
A més del recital que ofereix al cicle de concerts de música sacra
de Santes Creus, la schola de cant gregorià també n'ha fets en altres
indrets de Catalunya, i a Ciutadella de Menorca, amb ocasió de festes
commemoratives de calre religiós, històric, etc., sempre en marcs adients
al cqntingut dels recitals, com és ara esglésies, claustres o monestirs.
La participació de la schola, amb el recital, no es redueix a una mera
interpretació del repertori gregorià; cadascuna de les pregàries cantades que interpreta va precedida d'una introducció relativa al sentit de
la pregària i als aspectes musicals i litúrgics, per tal que l'oient pugui
assimilar el missatge espiritual del cant que escolta sense massa dificultat.
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ELS CANTS EN ~EUCARISTIA FAMILIAR
CARME SÀNCHEZ

Predisposar, expressar, proclamar

A les celebracions i a les vetlles de pregària, el cant ens predisposa,
ens aporta un mitjà d'expressió, i constitueix un valuós suport per a
la proclamació.
El cant ambienta i predisposa. La música del començament crea
un clima d'acolliment i situa la comunitat davant el misteri a celebrar. Thmbé en començar cada un dels moments de la celebració.
Per això cal que la música i la lletra siguin actuals: que responguin
a la nostra sensibilitat, a la nostra cultura; que els cants estiguin ben
preparats, amb assaigs abans de les celebracions; que siguin fàcils
d'aprendre, per tal que tota l'assemblea els canti; que tothom els tingui a l'abast per mitjà de cantorals, fulls multicopiats, o projecció so·
bre pantalla per mitjà del retrovisor o del projector de diapositives.
Cants repetitius, com els de Thizé, vam molt bé perquè ajuden a
interioritzar progressivament el misteri o el missatge, i en moments
de recolliment no s'ha d'estar pendent dels cantorals.
S'ha de tenir molta cura de tota l'ambientació musical de la celebració: estones de silenci (el silenci constitueix una part activa de la
música), cants suggeridors, meditatius, música instrumental sola, cant
a boca closa, aclamacions ... 1ènir en compte també l'oportunitat de
picaments de mans i agombolaments rítmics del cos.
El cant ajuda a desvetllar, expressar i compartir els sentiments i les
actituds: joia, esperança, lloança, conversió ...
Per això, tant la lletra, com la melodia, com el ritme s'han d'ajustar al sentit del temps litúrgic, així com al contingut de cada moment
de la celebració.
El cant d6na suport a la proclamaci6 de la nostra fe: el misteri que
estem celebrant, la nostra resposta o actitud. La proclamació és un
clam comunitari, en el qual, tot unint les nostres veus, expressem la
dimensió coHectiva de la celebració.
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Suggeriments pràctics

Per tal que el cant, la música i el silenci esdevinguin predisposició,
expressió i proclamació, anotem alguns suggeriments pràctics per als
diversos moments de la celebració eucarística.
Començament. És de gran importància. Després de l'assaig de cants,
crear ambient de música directa o bé gravada, que indiqui que ja s'atança el moment d.e començar. Tot seguit, mentre el prevere va al presbiteri, es fa el cant d'entrada, que pot ser un cant repetitiu.
Salm responsorial. En molts casos són possibles diverses formes d'expressió:
el salmista canta el salm i l'assemblea la resposta;
- música instrumental com a fons de la lectura pausada del salm.
- expressió corporal seguint el ritme de la música com a manifestació sensible de la vivència interior del salm.
Lectures. Aclamació cantada al final de les lectures com a expressió comunitària de l'escolta personal, l'agraïment i la lloança.
Homilia. En alguns casos, al final, entonar un cant ben trobat com
a reconeixement i acceptació del que s'ha escoltat. Per exemple en
l'anunci a Maria, el cant <<Jo vull dir que sÍ», o en la crida dels deixebles, el cant «Pescador d'homes».
Presentaci6 de les ofrenes. Durant la processó de les ofrenes cantarem un cant adient al missatge del dia o bé algun cant repetitiu que
ens vagi preparant per a l'ofrena eucarística.
Pregària eucarfstica. Quan el silenci de la comunitat és expressió
d'una actitud contemplativa, es percep un clima de plenitud. Malgrat
tot, la pregària del prevere pot quedar una mica allunyada de l'assem-

blea, sobretot si hi ha una presència nodrida d'infants. Aleshores, el
cant de respostes intercalades ajudarà a mantenir l'atenció.
La pau. El cant en el moment de la pau és força expressiu. El cantarem després de donar uns moments de temps per exterioritzar-la amb
els més propers. A voltes es presta a donar-se les mans i a seguir el
ritme musical amb un suau balanceig col·lectiu.
La fraccia Convé diferenciar bé el cant de la pau del que es canta un
moment més tard: l'Anyell de Déu. Si es canta l'un, millor no cantar l'altre. Hi ha cants carregats de contingut teològic que entonem sovint i tal
volta sense posar-hi l'atenció suficient; el «Sant i l'Anyell de Déu» en
són exemples. Serà bó introduir-los de tant en tant amb un breu comentari bíblic o catequètic: una petita monició podrà ser suficient.
Comunió. Un cant repetitiu, o bé música instrumental, evitaran que
la gent estigui pendent de la lletra o que el responsable dels cants can92

ti tot sol. En canvi, es pot pensar en un cant amb lletra més complexa
per al moment de recolliment que segueix la comunió.

Cant final. Que sigui vibrant. Que reculli d'alguna manera el missatge del dia o del temps litúrgic.
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MEMORIA

ELS RENOVADORS DEL CANT RELIGIÓS
ALA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE
LLUís BONET I ARMENGOL

Volem presentar aquells músics que durant la primera meitat d'aquest
segle van influir més en la dignificació del cant litúrgic i religiós popular a Catalunya. Vet aquí els seus noms seguint l'ordre cronològic
de llur naixement: Felip Pedrell (1841-1922), Antoni Nicolau (1858-1933)
Domènec Mas í Serracant (1866-1945), Lluís Millet (1867-1941), Lluís
Romeu (1874-1937), Francesc Pujol (1878-1945), Gregori M. Sunyol
(1879-1946), Joan Llongueras (1880-)955), Antoni Pérez Moya
(1884-1964), Higini Anglès (1888-1969), Miquel A1tisent (1898-1975).
Farem una breu ressenya biogràfica de cada un, i presentarem una cro94

nologia dels fets col'lectius d'aquesta renovació musical. Tot plegat
ens servirà per situar-nos davant el procés de la música de la nostra
Església i mantenir-nos fidels a una valuosa tradició.
Uns antecedents

L'esperit i la pràctica de la renovació litúrgica. i en concret del cant
religiós i litúrgic amb la participació del poble, promoguts pel papa
Pius X tot just elegit a la Seu de Pere. amb la publicació del document «Motu proprio>' <ma le sollecitudine» sobre la música sagrada
(22-XI-1902). trobaren de fet, a Catalunya. un terreny adobat.
Em sembla just referir-me a Josep Anselm Clavé (1824-1874). mogut per ideals de tipus social i patriòtic, amb la creació dels seus cors.
La seva preocupació fou arribar als homes «tancats a les tavernes»
per a donar-los una possibilitat de promoció cultural mitjançant el
cant (fundació de les agrupacions corals Aurora. 1845; Fraternitat. 1850;
Euterpe. 1857). Aquesta promoció coral desvetllà ben aviat la creació
dels orfeons (Orfeó Lleidatà. 1861; Orfeó Barcelonès. 1862; Orfeó Català. 1891; Orfeó de Sants. 1900; Orfeó Graciene, 1903). Per altra banda.
també em semblen remarcables l'afecció a l'òpera. amb la creació del
Gran Thatre del Liceu (1847) i de l'Associació Wagneriana (1904). i
l'aportació en aquest gènere. dels nostres músics: Felip PedreU. «Els
Pirineus 1893; Enric Morera (1865-1942). «Emporiofi)'. 1906; Enric
Granados (1867-1916); Amadeu Vives (1871-1932). «Arthús», 1895. etc.
Evidentment, tot plegat cal emmarcar-ho dins el gran moviment de
la Renaixença Catalana. el qual desvetllà tot el poble. I aquí. cal comptar amb tots els sectors de la societat: la política. l·art. la literatura.
l'economia, la religió...• amb aqueUs homes que en foren capdavanters.
El mestre Felip Pedrell
i el pare Gregori M. Sunyol, monjo de Montserrat

Vet aquí els dos impulsors fonamentals de la renovació de la música sagrada a Catalunya.
Lluís Millet qualificà Pedre/l de «gran apòstol de la restauració de
la música religiosa a Espanya». De fet. la seva triple faceta de compositor, musicòleg i mestre de mestres en podria ser la causa. 1brtosí
de naixença. ja de petit es familiaritzà amb la música religiosa, essent
cantor de l'escolania de la catedral. que dirigia Joan Antoni Nin i Serra. del qual fou el millor deixeble. Als setze anys compongué una missa
per a dues veus (1857). i successivament (1861. 1865 i 1866). quatre

95

misses per a tres veus i orgue, per fer esment d'algunes de les seves obres
de caràcter religiós. Com a musicòleg, remarquem «Salterio sacro·hispano» (l892-1905), edició de cants i obres religioses; «El organista litúrgico espaiiob> (1905) i «Antología de organistas clasicos espaiioles»
(I908); i l'edició de Joan Brudieu, el nostre gran músic del segle XVI,
i de les obres de T. L. de Victoria, les quals preparà juntament amb
el seu deixeble, Higini Anglès. Si l'hem anomenat mestre de mestres és
perquè alliçonà, ultra mossèn Anglès, Antoni, Nicolau, Lluís Millet,
Mas i Serracant i Lluís Romeu, els quals hem destacat com a renovadors
de la música sagrada a Catalunya. Però hem d'afegir a aquests, altres
músics. De casa nostra, Enric Granados, Amadeu Vives, Francesc Alió
i Robert Gerhard; de fora, Manuel de Falla, el jesuïta Nemesio Otaiio
i el caputxí basc, José Antonio de Donostia. Felip Pedrell col·laborà
en l'organització i la realització d'accions col 'lectives com foren, per
exemple, el III Congrés de Música Sagrada, celebrat a Barcelona, l'any
1912 (els anteriors s'havien celebrat a Valladolid i Sevilla), i tot seguit, al Congrés Litúrgic de Montserrat, el 1915.}
El pare Sunyol trobà a l'abadia de Montserrat -hi entrà el 1895
i fou ordenat prevere el 1902- totes les possibilitats per a reeixir. És
clar, ens hem de referir a un passat gloriós abans de 1835: Benet Julià, Anselm Viola, Narcís Casanovas. Però és el P. Sunyoll'home que
posà en marxa a casa nostra tot el moviment gregorianista promogut
en el monestir germà de Solesmes, amb les grans figures dels abats
Dom Guéranger (1805-1875) i Dom Mocquereau (1849-1930), el gran
restaurador del cant gregorià, del qual fou deixeble Sunyol. Ja el I
diumegne d'Advent de 1901 els monjos de Montserrat cantaren la missa
conventual en gregorià. El 1905 edità el seu «Método completo de canto
gregoriano», que tingué múltiples edicions. De fet, el gregorià fou la
seva gran preocupació i apostolat. Ell i Lluís Carreras foren els secretaris eficients del Congrés Litúrgic de 1915, i ja abans fou anomenat
!l<àngel tutelar» del III Congrés de Música Sagrada (1912). Remarquem aquests escrits: «La missa cantada pels fidels segons els desigs
del papa Pius X" (I91O) i el «Cantoral litúrgic del poble» (1917); també els articles a la revista Vida cristiana (1914-1932). Des del 1907 fins
al 1928, dirigí el cor gregorià dels monjos, i en moltes ocasions els
fidels congregats de les diverses scholae cantorum, que ell promogué
incansablement arreu de Catalunya. També fou prior del monestir de
1917 a 1928. Els seus mèrits el portaren finalment fora de la nostra
terra, primer a Milà, cridat el 1931 per l'arquebisbe dom Ildefons Schuster, a organitzar i dirigir l'Escola de Música Sagrada, i després a Roma,
el 1938, pel papa Pius XI, a la presidència de l'Institut Pontifici de
Música Sagrada fins a la seva mort (l946). El 1943 rebé el títol d'abat
de Sta. Cecília de Montserrat.
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Els primers fets col-lectius importants
Abans de les altres breus notes biogràfiques dels homes que forjaren la renovació del cant a l'Església de Catalunya, ens sembla bé destacar per ordre cronològic els fets coHectius importants, amb influència
en el poble cristià, i que foren obra de tots ells.
1897 Concert extraordinari de música religiosa per l'Orfeó Català al
1èatre Líric de Barcelona (4 d'abril).
1901 Els monjos de Montserrat canten en gregorià la missa conventural del I diumenge d'Advent.
1903 La música, educadora del sentiment, pastoral del bisbe Torras
i Bages.
1904 Primer curs de cant gregorià al Seminari de Barcelona dirigit
per Gregori Sunyol (1904-1905).
1904 Apareix la Revista Musical Catalana (fins al 1936).
1905 Primera missa cantada en gregorià a la catedral de Barcelona (27 d'abril). Apareix l'obra del P. Sunyol «Método completo de canto gregoriano>,. Fundació de la schola cantorum de
1èrrassa.
1907 Aparició de la Revista Montserratina (article de G. Sunyol sobre cant gregorià).
1912 III Congrés Nacional de Música Sagrada a Barcelona: conferències a càrrec de N. Otailo, G. Sunyol, J. Pedrell, LI. MilIet,
i actuació de l'Orfeó Català (novembre).
1913 I Congrés d'Art cristià de Catalunya: Concert de música religiosa en honor dels congressistes a càrrec de l'Orfeó Català.
1914 Comença la publicació de Vida cristiana (fins al 1933).
1915 Congrés Litúrgic de Montserrat (del 5 al 10 de juliol). Remarquem la «secció de gregorianisme i popularització de la Litúrgia», les celebracions litúrgiques cantades, les conferències de
G. Sunyol i LI. Millet, amb i¡'¡ustracions musicals.
1916 Fundació, el 3 de febrer, de l' «Associació Gregorianista» (Anglès, Baldelló i Batlle). Curs elemental de cant gregorià (amb
70 matriculats); i curs superior donat al Palau de la Música Catalana, dirigit per G. Sunyol.
1918 Cantoral de Setmana Santa (Josep Barberà).
1921 Concurs de «Salves» a Montserrat.
1922 Fundació dels «Amics de l'Art Litúrgic», secció del Cercle Artístic de Sant Lluc. Nova etapa de la revista Vida cristiana.
1923 Acte inaugural dels «Amics de l'Art Litúrgic» a St. Cugat amb
assistència de 2.000 persones.
1926 Concurs de «Salves» a Montserrat.
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1928 II exposició dels «Amics de l'Art Litúrgic», amb l'audició de
les «Cantigas» d'Alfons el Savi per COr i orquestra, a cura d'Higini Anglès.
1932 Celebració de la «Dominica Laetare» a les esglésies visigòticoromàniques de Thrrassa, la qual encara té continuïtat.
1936 Concurs de «Salves» convocat per la Unió d'Escolans de Montserrat.
1947 Festes de l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat.
1952 XXXV Congrés eucarístic internacional a Barcelona: Miquel Altisent dirigeix la missa en gregorià cantada per 100.000 persones (I de juny).

Dues vocacions per al poble: Lluís Millet i Lluís Romeu
De temperaments diferents i admirant-se mútuament, arribaren amb
les seves melodies a l'ànima del nostre poble. Millet, cristià laic i català convençut, fou músic, director de cor i compositor i, a la vegada,
aglutinador d'esforços i animador de masses, reconegut com a tal per
tothom. Romeu, prevere s'identificà amb el poble perquè va compondre una música a la vegada senzilla i profunda, assequible a tothom.
El bisbe Torras i Bages li digué en una ocasió: (au faràs música per
als humils».
Lluís Mil/et i Pagès nasqué a El Masnou el 1867 de pare mariner. com a presagi d'un estil aventurer i fort, ple d'entusiasme i apas~
sionat. Va ser una vocació a la música singular, sense condicionaments ni motivacions familiars. Als 13 anys començà a estudiar al
Conservatori del Liceu i treballant de dependent a la llibreria musical
Guàrdia es decidí del tot per la música. Després tingué com a mestres Rodoreda (l'autor del (<Virolai»), Pedrell, Vidiella. El 1891 fundà l'Orfeó Català, la seva gran obra. Al seu costat tingué la imprescindible co¡'¡aboració dels músics Antoni Nicolau, Amadeu Vives
i Francesc Pujol. J.:acció de Millet captivà Torras i Bages, Verdaguer, Maragall, Domènech í Muntaner, l'arquitecte del Palau de la
Música Catalana. El 1896 fou nomenat professor de l'Escola Municipal de Música de Barcelona i director el 1930. El 1897 fundà la
capella de música de l'oratori de St. Felip Neri. La seva qualitat
d'home creient i militant el portà a donar el I Concert extraordinari de música religiosa (1897), dirigint l'Orfeó Català, en el Thatre Líric de Barcelona. El 1904 fundà la Revista Musical Catalana (1904-1936), la qual encara, en una nova etapa, continua. El 1906
fou nomenat mestre de l'escolania de la basílica de la Mare de Déu
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de la Mercè de Barcelona. El 1912 participà activament en el III
Congrés Nacional de Música Sagrada celebrat a Barcelona. Un servidor ha observat que la seva ponència «El cant popular religiós» fou
escrita i pronunciada en català, a diferència de les ponències dels altres catalans. Així mateix fou important la seva aportació al Congrés
Litúrgic de Montserrat, l'any 1915: en l'organització, amb la coHaboració de l'Orfeó i amb la ponència «El cant del poble en les festes
de l'Església». Formà part des de la seva fundació (1904) de la comissió diocesana de música sagrada de Barcelona. Els concerts de l'Orfeó donaren a conèixer al públic català la polifonia sagrada del segle
XVI i les obres religioses de Bach, Mozart, Beethoven i tants altres.
Fou autor de «Cants espirituals per a ús del poble» (1915 i 1937-40),
entre els quals cal destacar «Pregària a la Verge del RemeÍ», Salve Maria
de gràcia plena» (amb lletra de Joan L1ongueras), «Els goigs de la
Mare de Déu de la Mercè» (lletra de Jacint Verdaguer), «Per vostra
passió sagrada» (lletra de Garcia). Amb motiu del 25è aniversari de
la fundació de l'Orfeó Català es dedicà a MilIet el volum «Pel nostre
ideal» (1917), que recull tota una sèrie d'escrits, alguns dels quals hem
esmentat. Hom té la sensació que des de l'adveniment del directori
militar de Prima de Rivera fins al 1941, en què va morir, foren anys
de molt patiment, de desencís i incomprensions, tant pel que fa a la
seva tasca musical. sempre amarada de patriotisme i de fe, com a la
seva col"laboració eclesial.
Lluís Romeu i Corominas nasqué a Vic (21-VI-1984) i fou ordenat
de prevere el 1828. Va ser deixeble de LI. Jordà i F. Pedrell. Fou mestre de capella de la catedral de Vic de 1902 fins a 1920, i organista
fins a 1936. Participà com a vocal de la comissió executiva en el Congrès Litúrgic de Montserrat. La seva vocació per a fer cantar el poble
el féu dubtar davant la primacia del gregorià proposada per Pius X.
Thnmateix s'hi va adherir amb senzillesa i humilitat, tal com era ell,
per fidelitat al magisteri pontifici. Ultra la multitud de cants populars religiosos compostos, dels quals els més cantats han estat el majestuós «Crec en un Déu» (encara vigent) i les versions dels «Goigs
de la Mare de Déu del Roser» i de la «Mare de Déu de Núria», cal
destacar cinc misses polifòniques, especialment la del Centenari de
Jaume Balmes (1928) i l'oratori «Adveniat Regnum tuum». Com ja
se sap, les lletres de moltes de les cançons de Romeu són de Mn. Cin-

to Verdaguer, el gran poeta que arribà també per la seva senzillesa i
profunditat a l'ànima del poble.
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Antoni Nicolau i Francesc Pujol
L'un i l'altres estigueren estretament units a Lluís Millet en l'obra
de l'Orfeó Català. Nicolau, però, l'acompanyà en la seva fundació, i fins i tot en fou un dels inspiradors; li tocava per edat i per
experiència musical. Pujol, en canvi, hi entrà com a cantaire el
mateix 1897, en els inicis; després, es convertí en el més fidel col-Iaborador.
Antoni Nicolau i Parera nasqué a Barcelona el 1855. Tingué com
a mestres Joan B. Pujol, pianista i autor d'una col'lecció de música
religiosa per a veu i orgue, i Gabriel Balart. Nicolau fou director d'orquestra, i el 1900, en el marc de la Societat Catalana de Concerts, interpretà per primera vegada per al públic català les nou simfonies de
Beethoven. De cara al nostre treball cal destacar la seva obra de compositor de música coral religiosa, tota plena d'unció espiritual, amb
textos de Mn. Cinto, que com ja hem anat veient va ser el poeta inspirador dels cants populars religiosos de l'època. Recordem les següents
composicions. per a cor i orgue o orquestra a una sola veu: «La mort
de l'escolà», «Entre flors», «Cançó de la Moreneta», «Cançó del pelegrí», «Cançó dels escolans», «Salve montserratina», etc. Els intèrprets immediats foren l'Orfeó i l'Escolania de Montserrat. Certament,
la participació de Nicolau en l'acció renovadora de l'Església no fou
ni molt menys com la de Millet sinó més a distància. Participà en els
esmentats congressos de 1912 i 1915. Però creiem que la categoria artística de les seves obres enriquí la qualitat del nostre patrimoni musical religiós, i això em sembla molt important.
Francesc Pujol i Pons, també nat a Barcelona, el 1878, a part de
la seva vinculació a l'Orfeó Català (professor, el 1900; tot seguit, sotsdirector, i director, a la mort de Millet, el 1941), estigué encara al costat de Millet en la direcció de la capella de música de la Mare de Déu
de la Mercè i a St. Felip Neri. Fou un home profundament creient i
treballador. Cal destacar la seva actuació, com a musicòleg, en la recerca de la cançó popular catalana per a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. De la seva aportació al repertori de música religiosa
destriem les següents obres: «Missa fiat cor meum immaculatum» (3
veus i orgue), «Salve Regina» (2 veus i orgue), «Goigs de Ntra. Sra.
de Montserrat» i la versió del «Cant de la SibiJ·la». També col'laborà
activament en els congressos de Montserrat i de Música Sagrada esmentats, perquè on hi havia Lluís Millet, també hi treballava, imprescindible, Francesc Pujol. Com ha escrit Montserrat Albet, Pujol és
«un dels creadors del repertori coral català».
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Domènec Mas i Serracant, Joan Llongueras i Antoni Pérez Moya

Vet aquí tres laics cristians que promogueren la fundació de les scholae cantorum i es preocuparen per l'educació musical dels infants i
dels joves.
Mas i Serracant nasqué a Barcelona el 1866. Tingué com a mestres
PedreU, Granados i Morera. El 1893 fou mestre de capeUa de la parròquia de St. Pere de les Puel'les, de Barcelona. Dins la seva tasca
pedagògica destaquem l'obra «La cançó popular a tret de mainada».
El 1908 edità el cantoral en dos volums «Cantemus Domino», tot obres
d'ell, motets en llatí i cants en català i castellà. Millet, que en fa la
crítica, diu: «amarat de la polifonia clàssica, n'ha agafat el misticisme profund sense deixar-se dominar per l'artifici contrapuntístic; és
d'un classicisme modern avaluat per la claredat de la forma i per un
sentiment de sinceritat». Fundà i dirigí la «Revista parroquial de música sagrada» (1927-30) i el 1927 edità el «Cançoner popular religiós»
amb textos de Verdaguer. Participà aixi mateix en les accions col'lectives de la renovació litúrgica i fou membre de la comissió diocesana
de música sagrada de Barcelona. Les seves grans obres corals són: «Gran
missa», «Stabat Maten>, «Missa de rèquiem».
Joan Llongueras i Badia, natural de Barcelona (1880), tingué com
a mestres Granados, Mas i Serracant, Morera i Millet. Realitzà la seva
primera tasca d'animador d'accions en pro de la música a Thrrassa,
on dirigí l'Escola Coral i fundà la schola cantorum el 1905, la primera, sembla, a Catalunya. Així estigué al front de la renovació del cant
de l'Església, fent arribar al poble el bell gregorià. En aquesta ciutat
co¡'¡aborà estretament amb el pedagog Alexandre Galí. La preocupació per l'educació musical dels infants el portà a llançar la idea que
els orfeons escampats arreu de Cataiunya s'haurien de convertir en
«escoles populars de música» (1907). Però la seva aportació més original fou el mètode educatiu de rítmica i plàstica per als infants, que
estudià a Ginebra amb el suís Jacques Dalcroze (1911). Les seves obres
en aquest camp «<Cançons amb gestos», «Les figures del pessebre»,
«St. Nicolau», etc.) tenen un sentit religiós inconfusible. Preparà també
l'edició de cants populars catalans, «Les cançons de Nadal» i «Els
cants de la Passió». A la Mútua Escolar B1anquerna, altra vegada amb
Galí, i amb els mossens Higini Anglès i Antoni Batlle, co¡.¡aborà en
l'educació litúrgica dels infants i adolescents. Fou crític musical a La
Veu de Catalunya i co¡'¡aborador de la Revista Musical Catalana. Recordem la seva extensa obra poètica, tota ella plena de sincera lloança
a Déu.
Antoni Pérez Moya. Nascut a València el 1884, començà a cantar
als 11 anys a l'escolania de la Mercè de Barcelona. Tingué els mestres
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Joaquim Cassadó i Bonaventura Frigola. El 1901 fou organista de la
mateixa basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Continuà la seva carrera musical com a director de cor infatigable: la schola cantorum de
la parròquia de St. Miquel Arcàngel de Barcelona (1904), el cor de
presos de la Model de Barcelona (1915-25), l'Orfeó Montserrat
(1919-36), l'Orfeó de Sants (1925-55), el cor de cegues de Sta. Llúcia
(1943-55) i la schola cantorum universitària de Barcelona. Són moltes
les seves obres religioses i corals: «Missa de gloria», 54 «Salves», harmonitzacions de cançons populars catalanes ... i sardanes. La comissió diocesana de música sagrada de Barcelona comptà també amb la
seva lleial co¡'¡aboració.
Higini Anglès ¡' Miquel Altisent
Tots dos recolliren el mestratge i l'entusiasme del pare Gregori Sunyol
fins a succeir-lo en les seves altes responsabilitats. Tots dos estigueren
amb estils diferents a prop dels joves per a fer-los gustar els tresors
del gregorià i de la nostra música antiga. Ara, en escriure aquestes
lletres, els recordo amb afecte i agraïment.
Higini Anglès i Pàmies nasqué el 1888 a Maspujols (Baix Camp),
poble que estimà, i, que guarda les seves despulles. Estudià al seminari de Thrragona i rebé l'ordenació sacerdotal el 1913. Va rebre lliçons dels mestres Josep M. Cogul, Vicenç M. Gibert, Josep Barberà,
i, sobretot, per a la musicologia, de Felip Pedrell, amb qui co¡'¡aborà
reeixidament. Thmbé estudià a les universitats alemanyes de Friburg
i G6ttingen. La seva tasca d'investigador no el féu aliè a la labor pedagògica, a la qual ja hem fet referència; tampoc a la d'organitzador.
La ingenuïtat d'infant que traspuava, gosaria dir, i d'home científic
i meticulós, el féu capaç de tot. Enumerem les seves responsabilitats:
fundador de l' «Associació gregorianista» (1916); cap del Departament
de Música de la Biblioteca de Catalunya (1917-57) i co¡'¡aborador de
l'Obra del Cançoner Popular (recolli 3.300 cançons); director de H<lnstituto Espafiol de Musicologia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,> (1943); i president de H<lstituto Pontificio de Musica
Sacra» a Roma (1947). Algunes obres en el camp de la musicologia:
«La música a Catalunya fins al s. XII!»; Opera omnia de T.L. de Victoria, de Joan Pujol (polifonia) i Juan Cabanillas (orgue); «Els madrigals i la missa de rèquiem de Joan Brudieu» (en col'laboració amb
Pedrell); «Las Cantigas de Sta. Maria» d'Alfons el Savi; «Las ensaladas de Mateu Flecha», etc. Des del primer moment co¡'¡aborà amb
Mn. Lluís Carreras, cervell i ànima de la renovació litúrgica. i amb
Mn. Manuel '!tens, vilafranquí, hereu de Mn. Gudio1, de Vic, en l'ac102

ció dignificadora de l'art sagrat. Amb tots dos convisqué del 1915 al
1936, i amb 'frens, llevat de les absències romanes i internacionals,
fins a morir.
Miquel Altisent i Dumenj4 fill de Balaguer (1898), trobà el seu camí
de pedagog a l'Escola Pia (1914), on fou ordenat de prevere el 1921.
Atret pel cant gregorià, trobà el mestratge necessari en Gregori Sunyol i, sobretot, estudiant-lo a Solesmes amb dom Mocquereau i dom
Gajard. Sens dubte fou un gran apòstol del bell cant de l'Església,
no sols gràcies als seus coneixements científics sinó sobretot per la
seva capacitat artística per a fer-lo estimar i cantar. Així promogué
la creació de les scholae cantorum arreu de Catalunya i de la geografia espanyola. Fou capaç de dirigir grans masses, com el 1946 en la
missa de clausura de Congrés diocesà de catequesi de Barcelona on
cantaren 60.000 infants, i el 1952, en el 35è Congrés Eucarístic Internacional, també a Barcelona, on foren 100.000 els cantaires. I.:any 1928
fundà entre els alumnes del co¡'¡egi escolapi de Thrrassa l'associació
«Amiguets de la litúrgia". Va ser secretari de la comissió diocesana
de música sagrada de Barcelona des del 1933; professor del Seminari
barceloní, des de 1944, i també del Conservatori Municipal de Música. El 1938 substituí el pare Sunyol en la direcció de l'Istituto Pontificio de Musica Sacra de Milà. Algunes obres: «Cantoral litúrgico» (1950), «Pío X y la música sagrada» (discurs inaugural del
curs del Seminari de Barcelona, 1953), «Nostre missal» per als infants (1960).

Altres músics
Hem escollit, entre tants d'altres, deu homes que ens han semblat
personatges-clau en la renovació de la música en la litúrgia de l'Església i del cant religiós popular a Catalunya. N'hem fet una breu nota
biogràfica. De passada han sortit altres noms. Voldríem, però, afegirn'hi alguns altres i destacar sobretot Mn. Francesc Baldelló, organista de les parròquies, successivament, dels Sants Just i Pastor i de la
Mare de Déu de Betlem de Barcelona, home bo i aglutinador d'iniciatives, escriptor amb memòria de fets i persones de la vida musical,
eclesiàstica i ciutadana. Vet aquí altres noms: els monjos de Montserrat, pares Guzman, Àngel Rodamilans, Anselm Ferrer, David Pujol;
els senyors Joan Bpta. Lambert, Josep Cumellas i Ribó, Josep Saneho Marraco, Joan Salvat ...
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Valoració
1. Hom veu en aquests homes uns fidels i entusiastes executors
dels principis establerts pel «motiu proprio» de Pius X sobre la música sagrada: a) prioritat del cant gregorià com a model per a tota música sagrada; b) en conseqüència, selecció del repertori musical, i exclusió de tota obra que tingui semblança amb gèneres teatrals profans,
dels quals fins i tot se'n fa un judici moral (Torras i Bages, Millet);

e) animació a crear una música coral nova, inspirada en el gregorià

i en les obres polifòniques de Victoria i Palestrina; d) oferir a Catalunya obres noves en la llengua del poble, seguint la simplicitat del
cant popular i inspirades també en el gregorià, perquè puguin ser cantades per tot el' poble en les celebracions no litúrgiques; hom troba

també insinuacions (Millet, Romeu) que expressen el desig que el poble pugui cantar la litúrgia en la seva llengua.
2. Fent comparaci6 amb la situaci6 actual, hom remarcaria els següents punts: a) hem avançat en la participació del poble, sobretot
del poble senzill, que «canta a cor què vols», gràcies a haver introduït
la llengua del poble en la litúrgia; b) la prioritat del gregorià i l'exclusió de melodies de caràcter profà han quedat a la pràctica superades.
Les nostres assemblees, sobretot juvenils, prefereixen cants ritmats que
no els allunyin dels que acostumen a trobar en la seva diversió o vida
corrent. Hi deu influir el mateix estil de cristià, llevat en la massa,
sense afany de domini. I sobretot, pensa un servidor, la manca d'una
bona educació musical, que la mateixa societat civil és incapaç de donar a les escoles, a la ràdio i a la televisió, perquè H<altra música» té
moltíssima més difusió; c) tot això va lligat a la qualitat de la interpretació. Abans hi havia prou mestres per a fer cantar els pocs grups
existents, els quals. és clar, formaven una gran massa quan es trobaven junts. Ara, com que es canta a totes les esglésies, es necessiten

molts més directors de cant preparats. Penso que ni que els paguéssim, no els trobaríem! Per això alguns músics professionals exigents

judiquen negativament les nostres celebracions.
3. Uns desigs: a) cal donar al notre poble, a les notres comunitats,
una educació musical. ¿No es podria fer mitjançant l'audició comentada de les grans obres corals? ¿No podrien ser els «concerts espirituals» proposats pel document de la Congregació romana per al culte
diví? Fer també aquest esforç enmig de les nostres agrupacions juvenils; b) potenciar les 1tobades d'animadors de cant de Montserrat i
els cursos organitzats pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona,
oferint la possibilitat de celebrar-los en altres llocs. I no defallir-hi.
En certa manera, tot això és una certa realització, si bé molt petita,
d'una conclusió del III Congrés Nacional de Música Sagrada: crear
104

una Escola Superior de Música Sagrada: llavors, va ser un intent fracassat; e) invitar amb insistència tots els compositors reconeguts a musicar els textos litúrgics o d'altres inspirats en aquests que també es
podrien demanar a escriptors del mateix rang. Aquest desig, evidentment, no vol desmerèixer el treball ingent dels nostres músics, sobretot eclesiàstics, que tant han treballat i encara continuen treballat; d)
plantejar-se una vegada més d'incorporar a les nostres celebracions
els cants d'aquells músics que han estat objecte del nostre article i que
van fer possible la renovació litúrgica i els seus ideals. La represa del
«Crec en un Déu» de Lluís Romeu n'és un exemple.

105

TEXTOS

PIUS Xè, PAPA (1903-1914)
Perquè d'ara en avant no pugui
ningú al-Iegar excuses d~ignorància
dient no conèixer ben clarament la
seva obligació i~ per a esvair tota
mena de dubtes en la interpretació
d'algunes coses que són preceptuades, creiem oportú assenyalar breument els principis que regulen la música sagrada en les solemnitats del
culte i condensar al mateix temps~
com en una tauleta, les principals
prescripcions de l'Església contra els
abusos més freqüents en aquesta matèria. Així que, de motu proprio i
ciència certa, publiquem aquesta nostra instrucci4 a la qual, com si fos
el «Codi jurídic de la música sagrada» volem que amb tota la plenitud
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de la nostra Autoritat Apostòlica, sigui concedida força de llei, imposant
a tots per aquestes Lletres, escrites de
la Nostra mà, la més escrupulosa
obediència.

Principis generals
1. La música sagrada, com a part
integrant de la Litúrgia solemne, participa del mateix fi general que és la
glòria de Déu i la santificació i edificació dels fidels. La música contribueix a augmentar el decor i esplendor de les solemnitats religioses; i,
així com el seu ofici principal és revestir d'adequades melodies el text li-

túrgic proposat a la consideració dels
fidels. igualment el seu fi propi consisteix a afegir més eficàcia al text sagrat, per tal que així s'exciti més la
devoció dels fidels i es preparin millor a rebre els fruits de la gràcia, propis de la celebració dels sagrats misteris.
2. Menester és, doncs, que la música sagrada tingui totes les qualitats
pròpies de la Litúrgia i sobretot la
santedat i la bondat de forma; i encara una altra qualitat que espontàniament deriva d'aquestes dues, la
universalitat.
Com a santa que ha d'ésser. cal que
exclogui tota profanitat no solament
en ella mateixa, ans també en la manera d'ésser executada.
Cal també que sigui veritable art;
perquè, sinó, no fóra possible que pogués exercir, en l'esperit d'aquells qui
l'escolten, aquella influència que vol
l'Església que exerceixi amb el fet

sa als seus fidels com a seu, que en
algunes funcions de la litúrgia prescriu amb exclusió de tot altre, i que
els moderns estudis d'investigació
sortosament han restablert a la seva
antiga puresa i integritat.
Heus aquí perquè el cant gregorià
ha estat considerat sempre com
l'exemplar perfectíssim de música religiosa; en tal manera, que podria ben
bé formular-se aquesta llei general:
una composició religiosa serà més sagrada i litúrgica com més, per la seva
fesomia, inspiració i saboJ; s~acosti a
la melodia gregoriana; per contra,
serà menys digna del temple de Déu,
com més allunyada estigui d'aquell
suprem exemplar.
Caldrà~ de consegüent, restablir
ben bé el cant gregorià en les solemnitats del cuite; amb el ben entès que
cap funció religiosa perdrà res de la
seva solemnitat, encara que no s'hi
executi altra música que la grego-

d'admetre en la litúrgia l'art musical.

riana.

I ha d'ésser alhora universal en el
sentit que, encara que sigui permès a
totes les nacions usar en les llurs COmposicions religioses aquelles formes
particulars que constitueixen el caràcter específic de la seva pròpia música, aquestes composicions religioses
de tal manera han d'ésser subordinades als caràcters generals de la música sagrada, que els fidels de qualsevulla altra nació, en l'escoltar-la,
rebin una impressió agradable.

Procuri's especialment que el poble torni a adquirir el costum d'usar
el cant gregorià, per tal que els fidels de bell nou tornin a prendre part
més activa en les funcions litúrgiques.
tal com acostumaven a fer-ho antigament.
4. Les sobredites qualitats es troben també ben definides en la polifonia clàssica de l'escola romana que
en el segle XVI arribà al capdamunt
de la seva perfecció en les obres de
Pere Lluís de Palestrina i que de llavors ençà continuà produint composicions d'exceI-lent bondat musical i
litúrgica. La polifonia clàssica s'acosta força al cant gregorià. model suprem de tota música sagrada; i, per
aquesta ra6. meresqué ésser admesa,
ensems amb el cant gregorià, en les
funcions més solemnes de l'Església.
tals com les celebrades en la capella.
pontifícia. És així com caldrà també
restablir ben bé aquesta mena de mú-

Menes de música sagrada
3. Les referides qualitats es troben en grau eminent en el cant gregorià: per això és aquest el cant propi de l'Església Romana; l'únic que
l'Església ha beredat dels antics Pares, que en el decurs dels segles amb
curosa diligència ha servat en els còdexs litúrgics, que directament propo-
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sica en les solemnitats religioses; majorment, però, en les basíliques més
insignes, en les esglésies catedrals, en
les dels seminaris i instituts eclesiàstics, on ordinàriament no manquen
per a això els mitjans necessaris.
5. l?Església tostemps ha reconegut i fomentat el progrés de les arts,
admetent al servei del culte tot allò
que en el corrent de les edats l'enginy
de l'home ha inventat de bell i bo, salva sempre la lJei litúrgica: de consegüent, és admesa també en l'Església
la música més moderna. per tal com
ofereix unes composicions tan excel·lents. tan bones i serioses, que cal
considerar-les dignes de les solemnitats religioses.
Com sigui, però, que la música moderna sovint és utilitzada per a usos
profans, caldrà estar molt a l'aguait,
vigilant que les composicions musicals d'estil modern que en l'església
siguin admeses, no continguin cosa
alguna profana, ni ofereixin reminiscències de motius teatrals, ni que en
la seva forma externa imitin la factura de les composicions profanes.
6. D'entre diverses menes de música moderna, la que menys sembla
que s'adiu amb les funcions del culte
és la teatral, que tan de moda estigué
en el segle passat singularment a Itàlia. Aquesta mena de música, ja d'ella
mateixa és la que presenta una oposició més gran al cant gregorià i a la
polifonia clàssica, i de consegüent a
les condicions més importants de tota
bona música sagrada, a més que l'estructura. el ritme i el convencionalisme, que així és anomenat, d'aquestes composicions, no responen sinó
malíssimament a les exigències de Ja
veritable música litúrgica.

absolutament prohibit de cantar en
les solemnitats litúrgiques cosa alguna en llengua vulgar, i més encara que
siguin cantades en llengua vulgar les
parts variables o comuns de Ja missa
i de l'ofici diví.

Els cantors
Llevat de les melodies pròpies del
celebrant i dels ministres assistents.
les quals seran sempre cantades amb
música gregoriana i sense cap mena
d)acompanyament d'orgue, tots els
altres cants litúrgics propis són del
cor de levites, per manera que els cantors de l'església, seglars i tot que siguin, fan sempre l'ofici de cor eclesiàstic. De consegüent, la música que
executen ha de conservar, si més no
en la seva màxima part, el caràcter de
música coral ( ... ).
13. Per ço com els cantors acompleixen en l'església un ofici litúrgic,
les dones, incapaces d'acomplir-lo,
no poden ésser admeses a formar part
del cor o capellA musical. Si calen
veus agudes de tiples o contralts, seran utilitzades les veus de nens, segons ús antiquíssim de l'Església.
14. Fina1ment, no siguin admesos
en les capelles de música sinó homes
piadosos i exemplars, els quals, amb
la seva modèstia i recolliment durant
les solemnitats litúrgiques, es mostrin
dignes del sagrat ofici que realitzen.
Serà a més convenient que, mentre
cantin a l'església, els músics vagin
amb sotana i sobrepellís i que~ si el
cor es troba massa a prop del públic,
s'hi posin reixes o gelosies.

(1èxtos del motu proprio de Pius
La llengua
7. La llengua pròpia de l'Església romana és la llatina: està, doncs,
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Xè sobre la música sagrada «'Ih1 le sollecitudine». del 22 de novembre de

1903. Edici6 del Foment de Pietat,
Barcelona, 1933).

JOSEP TORRAS I BAGES, BISBE DE VIC
(1899·1916)
La música i les coses de Déu.
Orfeu i Jesucrist
L'Art ha tingut una intuïció vivíssima d'aquesta relació misteriosa que
hi ha entre la música í les delícies de
la glòria, i per a donar una idea, sempre insuficientíssima. del que sia la
vida celestial ( ... ) s'ha servit com a
mitjà d'expressió d'aquella vida excelsa, com a símbol d'ella, de la representació de la Música; i així veiem
que en les cúpules i voltes de les es-

glésies, imatge material de les voltes
del cel, en les composicions pictòriques en què s'hi vol representar Ja
glorificació d'algun sant o l'etern regne de la felícitat, sempre el pintor hi
posa l'escena de cors d'àngels, d'àngels que sonen instruments musicals.
amb la qual cosa se demostra que,
malgrat Ja distància infinita que hi ha
de les coses humanes a les coses divines, la música és l'expressió més
adequada de la perfecció i l'harmonia d'aquestes ( ... ).
En aquelles esglésies subterrànies
on se reunien els primitius cristians
per a celebrar els sants misteris i oir
la paraula de vida eterna que els predicaven els apòstols o els seus immediats deixebles, s'hi representava la
persona de Nostre Senyor Jesucrist i
la divina missió que vingué a exercitar entre els homes amb el símbol o
figura d'Orfeu, que Fart i la poesia
antiga pintaven com un tocador
d'arpa que amb la melodia de la seva

música amansia les feres fent-los perdre sos instints salvatges.
Jesús, carlssims fills nostres, és vertaderament com l'Orfeu de la humanitat i sa doctrina celestial és una música divina. Les passions humaries
mai no desapareixeran de la terra, i,
per consegüent, les lluites, les contrarietats, Ja vehemència i l'exaltació dels
sentiments, els instints agudíssims, la
fàcil inflamació de les imaginacions,
porten un desordre, una falta d'har~
monia entre els homes; i Jesús Senyor
Nostre vingué al món per a ésser com
el Mestre que porta el compàs de la
vida humana, a fi que es produeixi a
la terra com una harmonia entre els
homes que sigui un ressò de l'harmonia divina, desig que expressà amb
paraules vehementíssimes l'adorable
salvador, demanant al Pare celestial,
abans de sortir d'aquest món, la universal harmonia humana (Jo 11,11).

Música i Església.
La música, instrument d'educació
L'home és sempre essencialment el
mateix, com la humanitat és sempre
essencialment la mateixa. La mare
canta bressant al seu infant perquè coneix que li plau; i quan l'home ha arribat ja a la plenitud de la seva edat,
cerca també en el cant el solaç de son
cor en les amargures de la vida. Els
pobles primitius se formaren educant
-se amb l'auxili de la, música ( ... ).
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Aquesta universal aplicació de la
música a totes les èpoques i a totes
les circumstàncies de la vida humana l'ha ensenyada l'Església catòlica.
El catòlic identifica sa vida amb
Déu, és religiós.en totes les hores de
la seva existència, no prescindeix mai
de la gràcia celestial; i ses comunicacions amb la Divinitat, quan tenen un
caràcter públic i solemne, s'efectuen
sempre acompanyant les altes idees de
l'enteniment i els ardents afectes del
cor i tota l'elevació de l'esperit, amb
la suavitat i la vehemència del to musical. En els temples majors on s'hi
representa la totalitat de la vida humana, o almenys en els grans monestirs, de dia i de nit s'hi canta. El cant
nocturn i diürn, el del matí i el de la
tarda, totes les hores del dia se consagren al Senyor del temps i de l'eternitat en demostració de que Ell és
tota la vida humana. I els clergues i
els monjos representen tot el poble
cristià, porten la seva veu, són el
membre social qui compleix aquesta
funció divina. lla música acompanya tots els actes principals de la vida
de tot home dins de l'Església catòlica. Els actes alegres i els actes tristos~
les festes d'entusiasme i les solemnitats d'expiació i de penitència, tota la
vida queda dignificada pel cant sagrat, i amb el cant se despedeix del
cos dels seus fills morts, quan els deixa soterrats i canta sobre d'ells la darrera absolta, i entona el càntic d'esperança i de resurrecció.
Aquestes observacions i explicacions, per a demostrar l'íntima connexió i amistat entre la Religió i la
Música, i la intervenció d'aquesta en
tots els actes de la vida cristiana (... ).
VEsglésia exerceix sa missió de dirigir la vida humana per mitjà de l'educació, i per la difusió d'aquesta usa
de la música com d'un instrument de
gran eficàcia.
L'Església. doncs, exerceix la seva
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missió educadora sobre tots els actes
de la vida humana, i la música és son
auxiliar constant en aquesta ohra moralitzadora.
Mes al parlar Nós així, caríssims
fills, no cregueu pas que tingui un esperit exclusivista i que no reconegui
més música que la música religiosa.
Ella. igual en la música com en les altres belles arts, deixa en llibertat en
son discret conreu.
La creació, un cor immens

Tot el món hauria d'ésser com un
immens cor on muntanyes, boscos,
rius, estrelles, vents, tempestats, mar,
cel i terra. nois i verges. joves i vells,
regions i regnes, illes i continents,
cada cosa parlant amb sa pròpia veu
i llinatge, corresponent al Summe Artista, qui ha harmonitzat tot lo existent, fessin l 'himne de la creació
dirigint-se a la Font de la vida, Déu
etern; principi i fi de totes les coses.
Pertorbada l'harmonia universal pel
pecat, el diví Orfeu, Jesucrist Senyor
nostre, vingué al món per a restaurarIa amb la restauració dels sentiments
humans (... ).

La música
I els sentiments humans
Hi ha una secreta relació, diu Sant
Tomàs, entre els diferents tons musicals i els distints sentiments i afectes
de l'home, i d'aquí prové l'ús de la
música i la seva adequació a les diverses situacions de la vida humnaa,
i l'eficàcia que posseeix per a evocar
i exaltar els diferents afectes humans.
Això explica que la música, com totes les obres humanes, és capaç de
moralitat, és a dir, d'influir en els costums: que per això instintivament
l'han usada tots els pobles de la ter-

ra. La música distreu i serena l'esperit apassionat, i per això el profeta
Eliseu, desitjant calmar l'ira suscitada en son esperit pels falsos profetes,
demana a un salmista, a fi que amb
sa música li deixi l'ànima de bon
tremp. El mateix Sant Francesc, en el
cas que us havem citat, en què Déu
li deixà oir una música sobrenatural,
fou en una ocasió en què el gloriós
sant estava trist, decaigut d'esperit i
malalt i desitjava recrear-se amb la
música, i el Senyor condescendí al desig de son amic donant-li una sublim
audició. Hi ha una música efeminada, sensual i enervadora. Vosaltres,
afortunadament, representeu, caríssims fills. una protesta contra ella, i

inspirant-vos en l'amor de les coses
del cel i de les coses de la terra, amb
vostres concerts procureu alçar l'esperit i portar-lo a la pura regió dels nobles i dignes sentiments. Hi ha música
que fortifica l'ànima, i per això aquelles monges de París en l'època del
Thrror anaven cantant el Credo i altres himnes sagrats quan les portaren
a la guillotina per a llevar-los el cap.

(Carta pastoral «Lo música, educadora del sentiment», adreçada als
cristians membres de les associacions
corals i musicals de la diòcesi, el 25
d'agost de 1901. Obres completes, Bi-

blioteca Perenne, Barcelona, 1948.
Subtftols nostres).
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EL MESTRE LLUís MILLET (1867·1941)
L:expressió més bella,
més fonda, de la gràcia
Si la paraula és l'expressió legítima,
l'encarnació del pensament, el cant és
l'exaltació de la paraula per mitjà de

la seva intensificació d'entonació, de
son moviment estètic, del bell ordre
d'agrupaments de sons regits pel rit-

me en les duracions ( ... ). El cant, ver
cant, és el que ens fa més homes.
elevant-nos a la dignitat d'amos, entenedors i amants de les meravelles
creades pel Déu de totes les magnifi-

cències.
¿Què ha d'ésser, doncs, el cant en
la Litúrgia cristiana, sinó la perfecció
del cant mateix? I ¿quina ha d'ésser
la seva trascendència si arranca de la
fe sincera en l'adoració del Déu omnipotent i de son Fill unigènit, Déu i ger-

mà nostre amorosíssim? Per la gràcia
promesa de l'Esperit Sant ¿no devem
entendre amb l'amor pregons misteris de la divinitat? Si en ¡'Església el
nostre. cant no és bell, com tantes vegades, ai! no ho és, ¿com no quedem
esglaiats, veient perduda l'eficàcia de
la gràcia, la gràcia de l'Esperit. que
tot ho penetra. menys la duresa dels
cors malagraïts. lassos i miserables?
¿Com és, oh Déu! que en vostre tem~
ple, on adorem en Vós la perfecció.
la veritat, la bellesa absoluta. i l'adorem en Déu fet home, germà nostre
amorosíssim, com és que en aquest
temple s'hi pugui cantar malament i
coses no belles; o almenys no posem
sempre tota voluntat per fer-ho bl\
que llavors quelcom prendria nostre
cant de la força interior, cert escaient
estil que el faria acceptable?
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1ènim la norma ben definida, els
models ben precisats, el manament
del Cap visible de l'Església; la restauració ha començat triomfalment;
l'art buit i aparatós, tot rondinant;
s'escorre en els racons dels arxius;
l'ambient se serena, la dignitat artística torna aparèixer en el temple catòlic; però no .tots els cors són guanyats
encara, i la flama de Pentusiasme
pren sols en pocs escollits. Cal que la
flama prengui a tots els fidels; que
amb l'exemple dels majorals del cant,
el poble senti ¡'escalf i penetri el sentit de la melodia sagrada. Cal que
aquest pOble uneixi la seva veu. amb
gran unissò, a la lloança divina; que
amb l'encens s'elevin els cors. per mitjà del cant, amunt en les arcades ungides, fins encelar-se en la pau lluminosa de la vera Font de l'ésser. Que
tot en el culte prengui el sentit transcendent de l'únic transcendent de la
vida de 1'ànima. Cal que tota la Litúrgia sYidentifiqui en l'adoració sincera de la divinitat. El temple és la
casa que recull l'esperit, que el concentra, perquè amb la força acumulada traspassi el món material, més
amunt de les estrelles. El temple és la
casa de Déu pels fidels. El temple és
pedra espiritualitzada. Si la pedra
agafa les subtileses de l'esperit adorant, ¿com tot el culte viu, com tota
la Litúrgia no ha de tenir aquest mateix sentit, però sublimat per la nostra vida racional i sentimental?
Mes el cant, en el culte, ha d'ésser
l'expressió més bella, més fonda, la
més fina olor de l'efecte de la gràcia
divina en l'home. Ha d'ésser l'expressió vivent de la finalitat volguda per

Déu Nostre Senyor, al revelar-nos els
misteris sobrenaturals que ens
atrauen amorosament a la Perfecció
divina.
.

(<<El cant en la Litúrgia», article
publicat' a la revista Vida Cristiana
l'advent de 1914).

El cant popular: la melodia,
el text, el ritme, la gràcia
¿Quins són els elements del cant
popular en general?
Velement musical únic del cant popular és la melodia; element únic
també en tota la música de l'antiguitat, i essencial de tota classe de música en tots els temps, antics i moderns. Així ¿tota música homòfona
és adequada al poble? No; perquè la
melodia és ordenada, o millor, constituïda per la modalitat, l'harmonia
que en deien els grecs, i pel ritme, pel
nombre, per l"ordenança de les duracions i dels accents. Ara bé; no tots
els ritmes i no totes les modalitats són
adequades al sentit del poble. ¿Quines són, doncs, les qualitats que han
de tenir les melodies a ell apropiades?
El pOble és simple, és ingenu; necessita, doncs, les relacions de sons i ritmes els més simples, més ingenus,
que no demanin esforç físic ni intel'lectual per a compendre i per a
cantar. Podríem dir que les qualitats
essencials del cant popular són la
simplicitat i l'ingenuïtat. Simplicitat
vol dir les maneres artístiques més
simples de relacions d'intervals, d'accents i cadenees; i ingenuïtat vol dir
certa llibertat que salta per sobre de
modismes consagrats pels sistemes
canonitzats per l'art reglamentat i
savi.
Ja havem dit que la melodia era
¡'element únic en la música de l'antiguitat, fins en els pobles de civi1itza-

ci6 més refinada. Quan la melodia se
troba sola, sense l'ajuda i la complexitat del contrapunt i de l'harmonia.
té per naturalesa una potència, un interès que no cal que tingui quan l'interès, el sentit estètic. sorgeix de la
complexitat dels elements poderosos
de la polifonia; per tant, la potència,
l'interès essencial de tota música homòfona. beli sentida, sincera, la fan,
en cert sentit, adequada al poble ( ... ).
Però cal esmentar la part principa~
líssima que desem penya el text en el
cant; el text, se pot dir, és l'informador de la melodia vocal. Ara bé: l'Església havia de supeditar la tonada al
text; el text era extret dels llibres sagrats de l'antic i nou 'Ièstament; la
forma de la prosa d'aquests textos havia d'influir sobiranament sobre les
tonades informades per ells, cosa que
donà e1 ritme lliure, el ri tme oratori.
El cant popular és enemic del ritme
oratori. 1ànt com sovint gosa rompre
una simetria, escurçant una duració
de repòs o allargant un accent al mig
d'un ritme. és enemic de l'abundós
ritme oratori, que amb sacra majestat va descabdellant les veritats
divines.
I és per això que la cançó del poble va informada sempre per un text
en vers, en el qual els accents se presenten amb simetria persistent i amb
el que ajudant a l'esperit. li donen un
goig i clarividència estètica que no
pot obtenir amb el ritme lliure oratori, més excels, més pur, més lluny
de la matèria, però més lluny també
de la intuïció estètica popular.
Thnt és així que, com havem vist,
els creadors dels himnes se serviren de
formes en vers per acostar-se al poble, i en plena Edat mitjana se crearen nous gèneres també en text versificat, que si no han prevalescut en la
litúrgia tingueren en aquells temps
una voga extraordinària.
Les proses o seqüències, les epísto-
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les. kiries. glòries i sanctus farcits, els
drames litúrgics i misteris representats
en la mateixa església, tot és creació,
si no del poble, amb destinació al poble, a les classes humils, perquè les veritats eternes, els exemples i ensenyaments de la vida de Jesús, de la Verge
Maria i dels sants, penetressin en la
multitud per mitjà de les formes fàcils i ingènues del vers, de la melodia,
i fins de la representació escènica (... ).
L'amor a la cançó popular tota ma
vida que el sento; inconscient en els
anys de ma infantesa i ben conscient
en els anys de ma vida d'artista,
l'aplicació d'aquest amor de la cançó pura del poble a la fe de.l'esperit
que m'arrela endins l'esperança de la
benaurança eterna, és segurament
una disculpa prou digna perquè mogui la vostra benevolença. Si tant insistísseu a demanar-me, us diria que:
jo no crec gaire en les anàlisis de les
coses d'art abans de fruir-les; se n'ha
d'haver sentit l'aroma abans de l'anàlisi dissecador. Què en traurem d'estudiar el ritme i la modalitat d'una
cançó, si no gustem l'encant de les
modalitats antigues i no ens sabem
despendre de la quadratura rítmica
tradicional, aquesta mena de centralisme que ens ha portat l'art clàssic?
Es després de sentir-ne la gràcia de tot
això que serveix aquest escudrinyament estètic, sobretot per l'artista que
vol acumular nous mitjans d'expressió per a enriquir sa personalitat.

Cant popular i cant gregorià
La tonada popular té, doncs, en general, coses que no té la tonada sàvia; fa un gran ús de les modalitats
antigues i té una gran llibertat de forrna rítmica. És per aquestes raons que
se la troba com germana bessona del
cant gregorià, i crític hi ha qui l'en
creu filla. Jo crec que ens falten da-
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des de judici per a poder fallar amb
plena consciència. 1ànt se val; no seria pas cap deshonra pel cant del poble tenir tan excelsa paternitat. Lo
que sí cal fer notar és que, comparat
amb el cant de l'Església, té característiques prou evidents i que cal conservar en el cant religiós pel poble si
es vol que la influència siga eficaç.
Aquestes 'característiques s6n: major
llibertat en l'ús de les modalitats antigues, i menys llibertat rítmica; en general, no usa el ritme oratori del cant
gregorià. 1 se comprèn: el ritme lliure del cant de l'Església està informat,
com havem dit al començament d'aquesta conferència, per la prosa sublim dels llibres sagrats; el ritme de
la cançó del poble desèansa en l'accentuació simètrica del vers que tot
plegat no té altre origen que la dansa.
La dansa: aquest és el secret del
cant del poble. Element material, antitètic, en principi, de l'element espiritual que ha de regnar en les coses
de Déu, però que no cal menyspreuar;
solament s'ha d'educar, suavitzar; no
s'ha d'extingir, o sinó correm el perill que per voler extingir el verí matem la cuca; que per voler espiritualitzar massa el cant del poble. deixem
de fer cant popular. En aquest cant
hi ha d 'haver, doncs, certa llibertat de
ritme dintre la simetria, i llibertat de
modalitats; llibertat en el sentit de barrejar elements de modalitats diferents; advertint que, amb tot, no hi
pot haver regles absolutes i que la millor guia és el bon gust amb un ple
coneixement del gènere. No oblidem
tampoc que en ple segle XIn trobem
ben establert el mode major en les
melodies i que aquest va ésser portat
pel cant popular, no pel gregorià, i
que en el folklore musical sempre hi
ha tingut una forta importància. No
el menyspreuem, doncs, com element
poc característic;
Un altre punt difícil de tractar és

el de les diferències o característiques
entre la música popular religiosa i la
música popular profana. La música
popular religiosa, en general, té més
influència gregoriana; el ritme se mou
més pla. les modalitats recorden més
les litúrgiques. De totes maneres, els
límits d'un i altre gènere se confonen
molt sovint, trobant-se cançons amb
text profà de melodia ben seriosa i espiritual i a voltes se'n troben de text
espiritual amb una tonada més bona
per a la dansa que el recolliment de
l'esperit. De totes maneres, si no ens
contentem amb una observació superficial, si profunditzem un poc en
cada cas que se'ns presenti una anomalia d'aquestes, trobarem quasi
sempre un motiu justificat que ens
traurà l'agror de la contradicció. Naturalment que el modern compositor
que es dediqui al cant religiós popular s'haurà d'inspirar en els elements
més idonis, tenint a més l'enorme instrument de l'harmonia per a completar eficaçment el caràcter espiritual
del gènere.
Resumint: procedeixi o no del cant
gregorià el cant popular religiós, té
prou característiques que li donen fesomia propia i que cal respectar i amb
deguda orientació conservar en la
moderna tendència de fer càntics perquè el poble entoni directament les
oracions i lloances al Déu de cels j terra. Més que regles fixes i segures, el
que cal és sentir la cosa; tenir el gust
de la simplicitat i la facultat de crear
la melodia que val per si sola, la que,
separada de l'harmonia, té prou interès per a despertar sentiments i
moure l'esperit; Pharmonia podrà
subratllar l'interès melòdic, podrà
intensificar-lo, però res més; jamai
deurà prendre l'interès principal. que
pertoca a la melodia.
(<<El cant popular religi6s)). conferència pronunciada en català. a Madrid. al III Congrés de Música Sagrada, el 20 de novembre de 1912).

Perquè canti l'Església
cal que canti el poble

M'han portat aquí. en aquest sant
Hoc, per a parlar alt d'una cosa santa que voldria dir bé, ben dintre de
mi mateix, per a remoure-us l'entusiasme, per a coadjuvar tots a la gran
obra de la restauració espiritual de
nostre poble. La diré com sàpiga i a
corre-cuita. tal com surti de primera
empenta, confiant en l'ajuda de Déu
i en la vostra benevolença.
I.:Esg1ésia, l'esposa de Jesucrist, ha
ofert a son diví Espòs totes les amoretes que jamai cap més esposa ha
somniat per a honorar i festejar el seu
estimat.
En el record de l'arribada de
l'Amat en aquest son món (que no el
voldrà conèixer), l'Església riu d'alegria; les cançons tenen l'aire joliu i
virginal dels cants d'infantesa. Mes
l'amor se coneix pel sacrifici; per això
quan l'Esposa comença a pensar en
les proves de sang, se posa trista i endolada i dejuna i fa llarga penitència;
perquè l'Esposa és el mirall de l'Espòs i Ella viu d'Ell en ses mateixes penes i alegries; canta encara amorosament, però amb el caient trist de
divina melangia. En els dies de recordança de la suprema prova de l'Amor
en la sublim angúnia de la Creu, l'Esposa encara canta, canta plorant clamorOsa, que el cor esclata; que no pot
contenir la divina passió amorosa; i
canta la cançó eterna del dolor que
engendra en el món la joia eterna.
Oh! quin crit d'alegria quan el veu
més formós que mai sorgir del sepulcre amb les roses vermelles i oloroses,
vencedor de la mort, rei de la vida!
AJ-leluia, al'leluia canta boja d'alegria: «-Mireu el meu Estimat, si n'hi
ha cap com ell»; i li diu que no la deixi mai més; í EU li diu que mai més
no la deixarà, que ja sap que el pa
és sa carn i el vi sa sang i així sem-
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pre: «-Th seràs jo i jo seré tu. I en~
cara més, Esposa meva, t'enviaré
l'Esperit que del Pare i de mi procedeix i és Déu com el Pare i el Fill, i
te l'enviaré perquè tot ho entenguis i
amb el nostre amor abrusis tot el món
per a glòria nostra.» I l'Església canta
amb el goig més ple, perquè, per mitjà
de l'Esperit Sant, sap tots els secrets
de son estimat; té tota l'amor i tota
la sabiduria del cel.
I l'Església està formada per tota
una llarga jerarquia, i al capdavall
d'aquesta gamma de colors radiants
i suavíssims hi ha la gran massa dels
humils, el que en diem poble, que és
la base de l'alta escala; que si el fonament trontolla pel terratrèmol de
les passions humanes, l'escala augusta que s'ajunta al cel cauria a terra
desballestada, si l'Espòs divinal no la
tingués fermada en l'escambell de son
tron. El poble cristià és també Església, doncs, i perquè canti l'Església
amb veu plana cal que canti també el
poble; perquè poble i sacerdots, i bisbes i Sant Pare, tot és un cos únic junt
amb Jesucrist, el Senyor i Rei nostre.
El cant és la llum de la paraula; és
l'expressió dels afectes sincers i profunds; és la necessària exteriorització
de la plenitud de l'ànima. No cantar
el poble en la litúrgia quasi vol dir
distracció, incomprensió. desassociació de sentiments o, almenys, manca
d'aquell caliu amorós que demana
l'expressió clamorosa dels sentiments
profunds.
En l'antiga litúrgia. la classe humil
cantava espontàniament; el sentiment
viu, la fe sincera, reclamaven el cant;
en la nostra època de crisi religiosa,
s'ha de fomentar el cant popular en
l'Església perquè la funció desenrotlli
l'òrgan, s'ha d'orientar el sentiment
popular per mitjà de la participació
directa en les funcions litúrgiques.
Quin relleu tindrien les festes de
l'Església si el poble hi prengués part
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directa! Quin sentit plenfssim de vida
cristiana se'n desprendria! 'Ibt l'anell
litúrgic de l'any brillaria radiant i formós, ple de sentit místic, penetrant
tots els fidels les profunditats augustes dels sants misteris!

(<<El cant del poble en les festes de
l'Església», conferencia llegida el8 de
juliol de 1915 al Congrés Litúrgic de
Montserrat).
Mossèn Romeu, un model
de música religiosa moderna
La Missa de mossèn Romeu revela
un temperament privilegiat, un esperit subtiJ que necessita mitjans no
gastats per a expressar un sentiment
sincer; revela una musicalitat de matís delicat, d'una sinceritat avuí desgraciadament raríssima.
Ja en les obres de l'autor anteriors
a aquesta Missa hi havíem trobat
aquell no sé què que revela un ver artista. cada una de ses obretes és un
tast, però un tast de licor exquisit. Té
una Ave Maria, per a veu de tenor i
orgue, que jo la crec un model de música religiosa moderna: és una interes santíssima mostra de lirisme modern dignificat pel pur i serè ambient
del cant gregorià. Com la distinció í
bon gust de l'embolcall harmònic de
l'acompanyament tempera i asserena
els accents a voltes una mica exaltats
de la inspirada melodia! Si busquem
quines influències determinen l'estil
melòdic d'aquesta música, generalment trobarem que són la influència
de la- cançó popular i la de la melodia gregoriana; influències foses en
sinceritat en el temperament idoni del
compositor. Però en aquesta música
essencialment melòdica, hi ha un element que la caracteritza singularment: aquest element és l'harmonia,
i és potser el més personal. més ori·

ginal, el que demostra més en l'autor
una necessitat de bellesa nova, expressió de l'ideal íntim de l'artista, del
món sentimental que s'ha creat a dins.
En la Missa dedicada a Balmes és
on se troba amb més relleu definida
l'original modalitat artística del mestre de capella de la catedral de Vic.
La concepció del pla general de l'obra
té son origen en el cant a dos cors,
cantors litúrgics i poble, usat ja en
època llunyana en el culte i que avui
hi ha una tendència a -restaurar.
Aquesta intromissió del pOble en les
cerimònies litúrgiques dóna grandesa moral a l'acte religiós, ja que el poble s'identifica així d'una manera cabal i íntima amb l'oració sacerdotal,
realitzant la sublim unitat catòlica,
universal, de l'oració i adoració al
Pare de tots, que està en el Cel.
Mossèn Romeu ha deixat pel poble el cant pur gregorià, la tradició~
tística inalterada de l'Església, i per
al cor de capel1a o litúrgic ha compost una glosa semi-gregoriana, sí,
però amarada del sentiment subjectiu que en son esperit s'ha format
amb l'ambient~ amb el medi, amb les
influències que modulen nostre ésser,
que en un temperament d'artista determinen una manera. una modalitat
autèntica. Així els elements influents
en la personalitat de l'autor, el melos
gregorià i popular, formen una nova
melodia, vivificada per una polifonia
simple i austera i al mateix temps
atrevida-fins a oblidar els cànons més
elementals de la tècnica musical: amb

les quintes i octaves directes fent rosatl amb sèptimes que no resolen i
s'empaiten com bones germanes; coses totes que el primer cop de veure
sobre el paper, i fins les primeres vegades de sentir-les, un dubta que si~
guin art de bona llei. però que,
familiaritzant-s'hi, un les estima i
sent sincerament com art de veritat.
És un efecte especial el d'aquesta música. que sona com un discantus modem. ingènua i severa a la vegada, delicada i esquerpa, austera i lliure com
un ocell d'un bosc ignorat. I la veritat és que aquesta llibertat harmònica accentua la ingenuïtat del sentiment religiós, movent-se com se mou
sempre en les pures modalitats diatòniques.
Els Kyries~ el Sanctus i el Benedictus, que són peces delicioses, on melodia i harmonia surten d'un sol alè,
on no hi sobra ni hi falta res, on tot
té el valor just de lo profundament
sentít, demostren que el camí emprès
per mossèn Romeu respon a una necessitat estètica de son esperit, i que,
per tant, el seu art té tota l'honradesa de l'art concebut amb sinceritat.
(<<Mossèn Llu[s Romeu i la missa
del centenari de Balmes». article publicat a la Revista Musical Catalana.
setembre de 1910.
Tots els textos de Llu[s Mil/et són
extrets del llibre «Pel nostre ideal»,
de 1917, pàgines 180-181; 192-212; 256258 i 274-275. Els subtftols s6n nostres).
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EL PARE GREGORI MI SUNYOL (1879·1946)
El cant gregorià i la música
popular religiosa moderna

Hem vist en Particle anterior que,
a més del cant gregorià, existia altre

cant popular religiós, en el qual podien reivindicar-hi els pobles característiques pròpies seves; hem comprovat que hi havia de fet convivència
entre ambdós; que el cant eminentment cristià, el gregorià, no era gelós de sentir al seU entorn altra tonada que, potser i tot, ell mateix havia
inspirat en certa manera; fins vàrem
intentar establir jerarquia entre

aquests diversos cants populars.
Doncs bé, ara per acabar, i completar tots els aspectes possibles de la popularitat musical religiosa, així en
síntesi, ens podríem formular la doble pregunta de si el cant gregorià, per
una banda, i el popular que no és purament gregorià, per a1tra~ àdhuc i tot
enterament profà, volem dir no religiós, podran afavorir un nou gènere
musical-popular-religiós, servint de
tema, inspirant noves i moderníssimes composicions.
Referent a la primera part podríem
contestar dient que precisament
aquesta és la història de Ja música religiosa després del cant gregorià; ell
ha estat l'inspirador inexhaurible de
la música clàssica i el que ha donat
el to religiós i hieràtic a infinitat de
composicions musicals. Confirmant
això, i obrint per a l'esdevenidor via
ampla i segura, ensems que establint
una llei artística i litúrgica afirmativa, i de la qual se'n desprèn altra norma negativa ben precisa per a judicar temptatives de nova música per a
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l'església, i acceptar-les o rebutjar-les,
, Pius X digué solemnialment en el seu
Motu proprio de 22 de novembre de
1902 que: «una composició religiosa
[no distingint, per tant, entre si el gènere és polifònic, harmònic a veus, o
a una veu acompanyada, en llatí o en
llengua vulgar) serà tant més sagrada i litúrgica com més s'acosti en aire,
inspiració i gust a la melodia gregoriana; i tant serà menys digne del temple [no distingint entre actes litúrgics
i no litúrgics] com més s'aparti
d'aquest suprem model».
Com el modern cant religiós popular s'empaparà de l'esperit gregorià i
del seu tarannà profundament popular? Estudiant-lo a fons en la seva
modalitat, en el seu ritme, en la seva
unió sagrada amb el text, veient com
el tracta gramaticalment, expressivament, devotament. No hem de repetir el que diguérem àmpliament en la
darrera de les Conferències del Curs
Superior de Cant Gregorià donat al
Palau de la Música Catalana l'any
1917. Però si que ens atrevirem a insistir en què no s'intenta en aquesta
exemplaritat del gènere popular gregorià imitar una sola peça, sinó
xuclar-ne la saba vivificadora que el
nodreix, ço que no s'obté pas amb un
estudi superficial, i que demana el
familiaritzar-se amb eH. conviure
amb ell, sentir la influència d'unció
sagrada que informa la seva modalitat casta i devota, i irradia en el seu
ritme i fesomia general.
Cal comprendre'l aquest ritme gràcil i flexible, no encaixonar-lo, ni
mixtificar-lo subjectant-lo a les proporcions mètriques modernes. Serà

més difícil del que sembla trobar en~
tre la música moderna i el text, àdhuc vulgar, aquell místic desposori
que s'és fet amb la música gregoriana, com el venera ella, com el tracta
i respecta, com troba la justa fórmula doblegant-se a totes les seves exigències. jamai violentant-lo a ritme
inflexible preconcebut, ço que passa
tantes vegades en la música moderna. Es veurà que no es troba tan fàcilment l'expressió justa, devota, ungida que neix de la meditació del
mateix text, a la llum de la litúrgia i
de la doctrina de l'Església, de l'esperit de la pregària, sense efectismes
ni exageracions. Pel contrari, ·seria fàcil que s'arribés a fer música que no
seria ni gregoriana, ni popular moderna, i. per tant, sense el mèrit artístic de l'una i de l'altra.

Els temes populars en la música
religiosa moderna
En quant a segona part, o sia
l'aprofitament de temes populars no
gregorians per a la composició de
música moderna, també direm que és
ben possible, i el sistema no és pas ara
nou de quatre dies. Per això mateix
observem la pràctica dels antics, i
veiem si ens ofereix alguna lliçó.
Evidentment els antics prenien per
a llurs composicions, fins i tot religioses, temes de cançons populars ex.tralitúrgiques i profanes, temes ben
palesament cèlebres algunes vegades,

però ja desusats. Això és una cosa
que no hem d'oblidar i la retreurem
més avall.
. El tema popular profà, actual o de~
susat, no es donava pas descarada~
ment i sense certes precaucions. per
més que li fos ajuntat a la nova com~
posició el títol que corresponia al
tema. El tema es donava, en les diferents veus. primer pel procedi~

ment que en diríem dl<augmentació»,
eixamplant els valors, amb temps
llargs, ço que li feia perdre ja la seva
fesomia, la dissimulava i li treia tot
mal efecte possible en el temple.
Segonament en variaven el ritme
parcialment, fragmentàriament,
transrnudant-ne proporcions rítmi~
ques, i això amb tota llibertat. Així

també el tema prestava la melodia i
no imposava el seu aire propi.
En tercer lloc s'arribava també, tot
conservant la línia o el dibuix extern,
a canviar i transpassar la tonalitat i
modalitat, fent-ne, per exemple,
d'una melodia en re, diguem~ne «primer mode», una en sol, de «setè».
El tema, a més, es florejava, se li
addicionaven notes. s'omplien intervals, es transmudaven aquests, i, novament, el tema dissimulava i ocul~
tava pràcticament qualsevulla
procedència menys digna del temple.
Heu's aquí el que no cal oblidar en
noves temptatives modernes de popularitat musical religiosa. Hem sentit,
de vegades, massa descaradament el
tema profà modulant el text litúrgic
o religiós; i no solament tema ja en
desús, sinó el tema que es repetia sovint en les sales de concert. Serà desitjable que es renovi el procediment
dels antics en tractar els temes profans; i no serà també ben necessari
que es faci en temes que han servit
abans per altres composicions populars? Nosaltres creiem que també ha
de fer-se en aquest cas. màxime quan
encara estan en ús en altre gènere literari, i, principalment, quan en la
nova adaptació han d'expressar un
sentit totalment oposat i ben diferent.
almenys, de l'altre que actualment se
li dóna.
És veritat que la línia musical popular té, en general, certa agradosa i
ingènua imprecisiÓ en si mateixa, i
que es presta a moltes adaptacions;
però quan ja J'ús les ha caracteritzades, és perillós el trasllat, i en el tem-
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ple, a més, el record aquell distreu i
perjudica la santa i oracional expressió amb què hem de cantar.
Pensem sempre que el cant en l'església i en les manifestacions religioses no ha de tenir mai l'objectiu de
divertir. de distreure, de fer passar
agradosament l'estona; no ha d'ésser
mai l'exhibició personal, ni l'entrete-

niment de l'art per l'art. El cant religiós, qualsevulla que sia el seu gènere, ha de fer sentir per damunt de tot
i respirar per tots costats l'esperit de
la pregària i pregària col'lectiva de tot
el poble cristià, que professa un sol
Crist. una sola fe. i té una sola esperança i es vivifica amb una sola
caritat.
.

En això, no cal insistir-hi, el cant
gregorià pot adjudicar-se la primacia
i el títol de cant popular eminentment

cristià, inspirador i regulador de tota
altra música digna de fer-se sentir
com a pregària cristiana.
És pel cant que ens sentim profundament germans en Jesucrist; i <(jesucrist, com ha dit el gran Bisbe 1brras i Bages, no regnarà completament
en la societat fins que tot el poble
cristià cantarà en l'església».
(Apartat XVIII i darrer de l'article «Popu/aritat del cant gregorià»
publicat en diverses tongades l'any
1914 a la revista Vida Cristiana; p.
393-395. Subtftols nostres}.

'CONCILI VATICÀ 11 (1963·1965)
112. La tradició musical de tota
l'Església constitueix un tresor de
preu inestimable, excel'lent per damunt de les altres expressions de l'art,
sobretot perquè el cant sagrat. unit a
les paraules, constitueix una part necessària o integral de la litúrgia so-

lemne ( ... ).
Per això la música sagrada serà
tant més santa COm més fortament
connectada estigui amb l'acció litúrgica, expressant, de vegades. l'oració
amb més suavitat, o. altres vegades,
enriquint amb més solemnitat els sagrats ritus. L'Església aprova totes les
formes d'art autèntic, adornades amb
les qualitats necessàries. i les admet
en el culte diví.
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En 'conseqüència, el sacrosant
Concili, observant les normes i manaments de la tradició i disciplina
eclesiàstica, i tenint present la finalitat de Ja música sagrada, que és Ja
glòria de Déu i la santificació dels fidels, determina el següent:
113. L'acció litúrgica pren la forma més noble quan 'els oficis divins
són solemnement celebrats amb cant.
amb assitència de ministres sagrats i
participació activa del poble.
114. Conservi's i fomenti's amb
la màxima cura el tresor de la música sagrada. Fomenti's diligentment
les scholae cantorum, sobretot a les
esglésies catedrals. i els bisbes i els altres pastors d'ànimes procuraran amb

interès que, en cada acció sagrada,
amb cant; tot el conjunt dels fidels
pugui aportar la participació activa
que li pertoqui (... ).
116. L'Església reconeix el cant
gregorià com el propi de la litúrgia romana; per això en les acdons litúrgiques li pertoca, en igualtat de dr. cumstàndes, el lloc principal.
En la celebració dels oficis divins
no s'exclouen les altres classes de música ·sagrada. sobretot la poliforna,
mentre responguin a l'esperit de l'acció litúrgica.
117. Completi's l'edició típica
dels llibres de cant gregorià; més encara, prepari 's una edició més crítica dels llibres ja editats després de Ja
restauració de sant Pius X.
Cal, també, que es prepari una edició de les melodies més senzilles per
a ús de les esglésies menors.
118. S'ha de fomentar amb interès el cant popular religiós, de manera
que les veus dels fidels puguin ressonar en els piadosos exercicis sagrats
i e~ les mateixes accio.ns litúrgiques,
d'acord amb les normes i els dictats
de les rúbriques.
120. I:orgue Ide tubs ha d'ésser
tingut a l'Església en gran estima com
a instrument músic tradicional, el so
del qual pot afegir una esplendor admirable a les cerimònies de l'Esglé-

sia i alçar amb força les ànimes a Déu
i le$. coses superiors.
Es poden també admetre altres instruments, mentre siguin aptes o adaptables a l'ús sagrat, encaixin amb la
dignitat del temple, i ajudin de debò
a l'edificació dels fidels, a judici i
amb el consentiment de la competent
autoritat eclesiàstica territorial.
121. Els músics amb esperit cristià s'han de sentir cridats a' cultivar
la música sagrada i a augmentar el
seu tresor.
Han de compondre melodies que
tinguin les caractèrístiques de l'autèntica música sagrada i puguin ser cantades no solament per les scholae
cantorum més grans, sinó que també estiguin a l'abast de les scholae
menors. i fomentin la participació
activa de tota la comunitat dels fidels:
Els textos destinats al cant" sagrat
han d'estar d'acord amb Ja doctrina
catòlica, més encara, han de ser trets
sobretot de les Sagrades Escriptures
i de les fonts litúrgiques.

(1èxtos de la constitució «8acrosanctum Concilium».. sobre la sagrada Litúrgia~ cap(tol V, «La música sagrada»$ de 4 de desembre de 1963.
Versió de Pere Villalba~ editorial Estela, Barcelona, 1966).
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SAGRADA CONGREGACiÓ DE RITUS (1967)
Proemi i normes generals

de música sagrada per a la schola
cantorum o per al poble, segueixi's el

2. De les noves normes que afecten l'ordenament dels ritus sagrats i
la participació activa dels fidels n'han
nascut diversos problemes sobre la
música sagrada i la seva funcionali-

criteri de les possibilitats dels qui han
de cantar ( ... ).

tat. que sembla que cal resoldre per
tal d'aclarir millor a1gullS principis de
la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia en aquesta matèria.

3.

( ... ) La present Instrucció no

recull tota la legislació sobre la mú-

sica sagrada. sinó que solament determina les normes principals que
semblen més necessàries en aquest
moment ( ... ).
4. És d'esperar que aquestes normes seran acollides de bon grat i dutes a la pràctica, i que els pastors
d'ànimes t els músics i els fidels s'esforçaran de comú acord per tal d'assolir el veritable fi de la música sagrada: <da glorificació de Déu i la
santificació dels fidels». (SC, 212).
a) S'anomena. doncs, música sagrada aquella que, creada per a la celebració del culte diví. està dotada
d'una santedat i bellesa de formes.
b) Sota el nom de música sagrada
hom inclou: el cant gregorià, la polifonia sagrada antiga i moderna en totes les seves modalitats, la música sagrada per a l'orgue i els altres
instruments admesos, i el cant popular sagrat o litúrgic i religiós.
5. I..:'acciólitúrgica obté la forma
més noble quan se celebra amb cant,
els ministres sagrats exercllXen el ministeri del seu grau i el poble hi pren

part ( ... ).
9.
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Al moment de triar el gènere

La participació activa:
el poble I la «schola»
16. No hi ha cap manifestació
més solemne i agradable en les celebracions sagrades com una assemblea
compacta que expressa la seva fe i la
seva pietat per mitjà del cant. D'aquí
que la participació activa del poble
que es manifesta pel cant s'ha de promoure amb gran so1-licitud ( ... ).
c) No s'ha d'aprovar el costum de
confiar només a la schola cantorum
tot el cant (... ) amb una exclusió to-

tal del poble ( ... ).
17. Als moments deguts cal també guardar el silenci sagrat ( ... ).
18. Entre els fidels s'han de formar en el cant sagrat amb un interès
especial els membres de les associacions religioses de laics, per tal que
contribueixin més eficaçment a sostenir i promoure la participació del

poble. La formació de tot el poble per
al cant s'ha de fer amb interès i paciència ( ... ).
19. És digne d'una especial menció, per raó del ministeri litúrgic que
exerceix, el cor, capella de música o

schola cantorum.
El seu paper, des de les normes del
sacrosant Concili referents a la reforma litúrgica, han obtingut també un
major relleu i importància. Perquè és
de la seva incumbència de tenir cura
de les parts que li són pròpies, segons

els diversos gèneres de cants. i d'ajudar la participació activa dels fidels
en el cant ( ... ).
21. S'ha de procurar. sobretot allà
on no hi hagi ni tan sols la possibilitat d'establir una petita schola, que
hi hagi almenys un cantor o altre.
convenientment instruït, per tal que
entoni almenys les melodies més senzilles, amb vista a la participació del
poble, i dirigeixi i sostingui oportunament els mateixos fidels ( ... ).
22. la schola cantorum pot COnstar. d'acord amb els legítims costums
dels pobles i d'altres circumstàncies
particulars, sigui d'homes i nois, sigui només d'homes o de nois, sigui
d 'homes i dones, i encara -si es
dóna realment el cas- únicament de
dones.

La llengua: llatí i vernacle.
El cant gregorià
27. En tant que sigui possible
s'ha de preferir per a la celebració de
l'eucaristia amb participació del poble. sobretot els diumenges i festes, la
forma de la missa amb cant. fins i tot
moltes vegades en un mateix dia.
37. D'acord amb el desig expressat en la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia, es recomana vivament la
celebració de l'ofici diví amb cants als
qui el reciten al cor o en comú ( ... ).
41. ( ... ) Donat que la Constitució
sobre la Sagrada Litúrgia preveu Pús
de la lengua vernacla a l'ofici diví, sigui per als fidels, sigui per a les monges i els altres membres no clergues
dels instituts que professen els consells evangèlics. s'ha de procurar degudament que es preparin melodies
per a la celebració cantada de l'ofici
diví en llengua vernacla.
47. D'acord amb la Constitució
sobre la Sagrada Litúrgia, «l'ús de la
llengua llatina, salvant el dret parti-

cular, s'ha de conservar en els ritus
llatins •• (SC, 36).
Però, com que «sovint pot ésser
molt útil per al poble l'ús de la llengua vernacla), «pertany a la competent autoritat eclesiàstica territorial la
determinació sobre l'ús i l'amplitud
de la llengua vernacla; les declaracions seran aprovades, és a dir confirmades, per la Seu apostòlica» (SC,
36).
D'aquÍ que, observant plenament
aquestes normes, s'ha d'emprar oportunament la forma més adequada de
participació segons les possibílitats de
cada assemblea.
Procurin els pastors d'ànimes que,
a més de poder-ho fer en llengua vernacla, «els fidels puguin dir i cantar
plegats en llengua llatina les parts de
l'ordinari de la missa que els pertoquÍ>., (SC 54).
50. En les accions litúrgiques
cantades en llatí. el cant gregorià, en
tant que propi de la litúrgia romana,
en igualtat de condicions, que obtingui el primer lloc ( ... ).
52. S'ha de fomentar abans de
tot l'estudi i la pràctica del cant gregorià, ja que, per les seves característiques peculiars. és una base important per a cultivar la música sagrada.
La composició de música nova.
Els instruments musicals

53. Les composicions de la nova
música sagrada han de ser fidelment
conformes als principis i a les normes
exposades. Per això «han de tenir les
característiques de l'autèntica música sagrada i han de poder ser cantades no solament per les scholae cantorum majors, sinó que també han
d'estar al l'abast de les scholae menors i han de fomentar la participació activa de tota la comunitat dels
fidels ( ... ).
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59. Que els compositors es llan~
cin a les noves obres moguts per
l'afany de continuar la tradició que
ha donat a l'Església un autèntic pa~
trimoni per al culte diví. Que escor~
collin les composicions del passat i
llurs estils i característiques, però que
també considerin atentament les noves lleis i necessitats de la Sagrada Litúrgia, de manera que «les formes noves sorgeixin orgànicament de les ja
existents» (SC, 23) i les noves obres
esdevinguin una part nova, no indigna de les anteriors. del patrimoni musical de l'Església.
60. Les noves melodies per als
textos en llengua vernada certament
necessiten una experiència abans
d'arribar a la suficient maduresa i
perfecció. I s'ha d'evitar que, encara
que sigui amb el pretext de prova, es
facin coses a l'església que desdiguin
de la santedat del lloc, de la dignitat
de l'acció litúrgica i de la pietat dels
fidels.
62. Els instruments musicals poden aportar una gran utilitat a les ce~
lebracions sagrades, tant si acompanyen el cant com si toquen sols ( ... ).
63. Per a l'admissió i l'ús dels ins~
truments musicals s'ha de seguir el
criteri de la idiosincràsia i la tradició
de cada poble. I s'han d'excloure totalment de qualsevol acció litúrgica i
dels piadosos i sagrats exercicis els
instruments que el sentit comú i l'experiència qualifiquen de propis només de la música profana. Tots els
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instruments musicals admesos per al
culte diví s'han de tocar de tal manera que concordin amb les exigències
de l'acció sagrada i serveixin per a
l'esplendor del culte diví i l'edificació dels fidels.

Les comissions diocesanes
i interdiocesanes
68. Les comissions diocesanes de
música sagrada són un ajut molt poderós per a promoure la música sagrada junt amb l'activitat litúrgica
pastoral.
Per això n'hi ha d'haver a totes les
diòcesis sempre que sigui necessari,
i han de treballar en estreta col'laboració amb la comissió de sagrada Litúrgia. Més encara: serà tot sovint
oportú que les dues comissions
s'uneixin en una de sola, formada per
persones expertes en ambdues matèries; d'aquesta manera es facilitarà la
tasca.
Es recomana molt que, allà on
sembli més útil. moltes diòcesis constitueixin una sola comissió que actuï
amb un criteri uniforme en una mateixa regió i uneixi les forces amb .més
profit.

(Instrucció sobre la música en la sagrada litúrgia, de 9 de febrer de 1967.
'J1!rsió de Bernabé Dalma~ publicada a «Documents d'Església»; 1967.
col. 1065-1084. SubUtats nostres).

JOSEP MI GUIX, BISBE DE VIC (1987)

Mossèn Lluls Romeu,
apòstol del cant religiòs
1. Avui, dia 23 de setembre de
1987, es compleix el cinquantè aniversari de la mort de Mn. Lluís Romeu
(

...).

2. Recordem els trets principals de

la s,eva vida.
Nascut a Vic el dia 23 de juny de
1874, de molt jovenet es matriculà a

l'Escola Municipal de Música de la
nostra ciutat on aprengué piano i violí i les primeres lliçons de composició i harmonia. Després de cursar els
estudis eclesiàstics al nostre Seminari, fou ordenat prevere pel bisbe Morgades, el dia 24 de setembre de 1898.
Organista de la Parròquia de la Bo-.
n"anava, a Bar'èêTona, perfeccionà "els -

estudis d'harmonia i composició amb
el me~tre Ribera.
Però el seu cor el tenia arrelat a Vic.
I a Vic torna per tal de fer oposicions
per a mestre de capella de la catedral,
ministeri que exercirà des del dia 2 de
gener de 1901 fins al 29 d'abril de
1920, data en què. per manca de salut, deixà el càrrec a mans de Mn. Miquel Rovira i ell passà a ser organista de la nostra Seu.
Morí el 23 de setembre de 1937, un
dia abans de complir els 39 anys de
sacerdoci.
3. La trajectòria musical de Mn.
Lluís Romeu estigué orientada sempre, llevat d'uns poquíssims primers
anys del seu ministeri sacerdotal, vers
una música religiosa que agermanés
el cant gregorià amb el cant popular.
En aquesta orientació influïren d'una
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manera decisiva tres persones: Pius
X, el mestre Lluís Millet i el bisbe
Torras i Bages.
Pius X publicà el «motu proprio»
sobre la restauració de la música religiosa el dia de santa Cecília de l'any
1903. Aquest document -que el
papa mateix anomena «codi jurídic
de la música sagrada»- posa el cant
gregorià com a «model suprem per a
la música de l'Església». Mn. Romeu
-després d'un moment de vacil'lació- s'identificà molt aviat amb el
pensament pontifici. Ens ho confessa ell mateix: «Això (el «motu proprio» de Pius X) m'acabà de desorientar. Justament el cant gregorià,
que per a mi no era tan bonic, ni de
bon tros, com una cançó popular:
fins el trobava tot tristoi i sobretot incapaç de fer grans coses. La meva
confusió era terrible; però, gràcies a
Déu, no vaig mai ni arribar a pensar
que el sant Pare pogués assenyalar
una orientació «desorientada», i això
em va salvar» (LI. Romeu, 1920). En
endavant, Mn. Romeu fou devotíssim
del gregorià i s'esforçà a donar a les
seves composicions religioses el ritme
àgil i auster d'aquell cant.
Lluís Millet, fundador i primer director de l'Orfeó Català, mantingué
unes relacions humanes i artístiques
emocionants amb el nostre compatrici, des del 1887 fins a la seva mort.
Segurament fou el mestre Mil1et qui
l'empenyé a enamorar-se del cant popular. l Mn. Romeu pensava en el
mestre Millet (també en Pedrell. Vives, Nicolau). quan. en 1920, escriví
aquestes paraules: «Farà cosa de vint
anys, quan podríem dir que jo entrava en ús de raó musical, veia que els
grans mestres predicaven la necessitat de tornar al cant del poble com
a font d'inspiració. perquè la cançó
popular era l'arrel d'on havia de sortir tota la música per sàvia que fos».
Estimà la cançó popular catalana i
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per això féu que en les seves obres es
notés aquella ingenuïtat i senzillesa
que tenen les coses humils.
El bisbe Torras i Bages -que. en
1901, havia publicat una bellíssima
pastoral amb el títol de «La música,
educadora del sentiment» (en Prat de
la Riba la qualifica de «famosa del
pensament i bonica com a obra literària»)- un bon dia donà aquesta
consigna a Mn. Romeu: «Escriu música per als humils». Mn. Romeu. fidel a la consigna episcopal, es consagrà amb tota l'ànima a posar
música a moltes de les oracions i pregàries que han estat aliment del nostre poble. Ell aconseguí que aquestes
oracions, cantades al temple en meravellosa germanor del cant popular
i del cant gregorià, fossin l'encens espiritual del nostre poble durant la primera meitat de la nostra centúria.
L'any 1920. Mn. Romeu ja estava ben
convençut - i així ho expressa públicament- que <da cançó popular i el
cant gregorià són el sagrat llevat que
conté tota virtut musical. perquè, dintre de l'art dels sons, elles són l'única cosa baixada del cel».
4. Mn. Romeu ha estat l'apòstol
de la música religiosa a Catalunya.
Compositor meritori i forjador incansable de cantors. aconseguí que el
poble cantés en el temple. Els seus
cants, devots i amables, passen pel
cor i es fan pregària pia en els llavis
dels creients.
Com a sacerdot, se serví de la música per a parlar de Déu als homes i
per a menar els homes a Déu. A través dels cants, ell ha estat un gran catequista del nostre poble. Recordem,
per exemple, els seus cants de catecisme -Cant del senyal de la creu, dels
manaments, de la fe, esperança i caritat. ..- ; les pregàries populars -el
«Parenostre». el «Crec en un Déu»,
el «Senyor meu Jesucrist». la «Déu
vos salve, Reina i Mare» ...-; els cants

eucarístics: -«Ulls del Bon Jesús».
«Us adoro en tot moment» ...- ; les
cançons marianes -«Oh Verge i
Mare de Déu». «Al matí cap al llevant» ...-; les devocions populars
-Rosaris, Trisagis. Viacrucis,
Goigs ...- ; les misses populars -del
Roser, de la Mare de Déu de Núria ...- ; la llista es faria inacabable
fins arribar a uns tres-cents títols.
Th.nt quan escrivia per a grans conjunts corals (pensem en la missa del
centenari de Balmes. cantada per 600
veus de l'Orfeó Català), com quan ho
feia per a cors més reduïts, ell sempre pensava en el poble. Tota la seva
vida estigué consagrada a la dignificació de la música religiosa i a l'apostolat de fer cantar en el temple per a
glorificar Déu i edificar cristianament
el poble fidel.

La presència del cant gregorià
en les celebracions actuals

12. L'Església ha manifestat i manifesta gran interès pel cant, donada
la seva capacitat expressiva ï l'íntima
relació de la música amb la litúrgia.
Per això -sense interferir-se a dictar
normes de caràcter estètic o tècnicha refermat contínuament uns principis i unes orientacions per tal que
el cant sacre -litúrgic i religi6s- pugui assolir la seva finalitat, que és «la
glòria de Déu i la santificació dels fidels» (SC 112).
Dintre de l'estima que l'Església té
i ha tingut sempre pel cant sagrat, hi
ha una gradació de preferència. El
cant més estimat és el gregorià, que
«L'Església reconeix com a propi de
la litúrgia romana... (i), en igualtat de
condicions. ha d'ostentar un lloc
principal en les accions litúrgiques»
(SC 116). Amb aquestes paraules, el
Concili consagra solemnement el lloc
privilegiat que Pius X havia assignat

al cant gregorià en el seu «motu proprio» de 22-X-I903.
Vint-i·dos anys després de la redacció i de l'aprovació moralment unànime d'aquell text conciliar ( ... ), el
gregorià -fa pena de dir-ho- no
ocupa pas el primer lloc, sinó més
aviat el darrer. o quasi el darrer, en
el repertori musical de les nostres comunitats i temples parroquials. I tanmateix, aquest «tresor» d'incomparable valor, que l'Església considera
com un patrimoni que li és propi, cal
que el conservem i el fem fructificar.
De vegades s'ha arguït contra l'ús
del cant gregorià que el llatí no és
comprès pels fidels que participen en
les celebracions. Aquesta objecció.
quan es tracta de l'ordinari de la missa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Agnus), cau pel seu propi pes: no hi
ha cap fidel que ignori el contingut
conceptual d'aquests cants. D'altra
banda, si milers de persones -especialment els joves- tenen accés al
missatge que difon la música rock
cantada en anglès, sense conèixer
aquella llengua, cal suposar que el
cant és portador d'un missatge no necessàriament unit a la intel'ligència
del text. (Cfr. sant Thmàs. Summa
theol. lI-lI, 9'91, a.2, ad 4). La música és, en si mateixa. una llengua
quasi universal que tradueix, omple
de color i glossa el text que vesteix i
el fa accessible a la sensibilitat de
Poïent. Si la música excitant, baladrera i extenuant és susceptible de ser vehicle d'un missatge -fins i tot quan
no s'entén el text literari revestit per
la melodia-, no p'odem pas negar
aquesta mateixa possibilitat a una
melodia incomparablement superior
des de tots els angles. A més, cal recordar que també hi ha unes monicions catequètiques per als cants, com
n'hi ha per a les lectures bíbliques i
per a les fórmules eucològiques. Les
monicions breus i discretes previstes
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pel Concili per tal d'aclarir alguns ritus (SC 35) cal aplicar-les també a
l'element musical tan important per
a la celebració litúrgica. Em costa de
comprendre que en un moment en
què s'obren potser massa fàcilment
les portes de l'Església a tota mena
de cants, se sigui tan ,rigorós amb el
cant gregorià que -com totes les
obres mestres c1àssiques- ha estat fet
a la mesura de l'home de tots els
temps i de tots els llocs.
I.:ideal fóra que tot el poble cantés
el gregorià. Per;ò, per dissort, aquest
ideal és, avui per avui, irrealitzable en
una bona part. Actualment el cant
gregorià presenta unes dificultats
molt serioses -fins i tot insuperables- per a la majoria dels nostres
fidels. Les melodies gregorianes solen ser difícils i exigeixen una capacitat tècnica i una elegància d'interpretació i d'estil que normalment
excedeixen les possibilitats del poble
senzill.
Thnmateix, seria molt bo que en totes les ciutats i poblacions on hi ha
schola cantorum o cor parroquial es
tingués molt present el criteri del
Concili Vaticà II i no es prescindís del
cant gregorià. Les comunitats religioses encara han de ser més sensibles i
poroses a aquesta voluntat de PEsglésia. Més encara, caldria que en les
misse~ dominicals o festives de les
nostres parròquies -grans i petitesde tant en tant, el Kyrie, el Sanctus
i l'Agnus (i fins i tot el Gloria, el Credo i algunes aclamacions i respostes)
fossin cantats en gregorià pel poble.
És qüestió de combinar o alternar
aquestes melodies gregorianes amb
les altres que han aparegut després de
la introducció de la llengua vernacle
en la litúrgia. Això també valdria per
a alguns altres himnes gregorians.
com la «Salve Regina», H<Adoro te
devote», el «Pange lingua», etc. Tots
aquests cants gregorians -tant els de
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la missa com els altres- encara són
indispensables per a poder participar
activament en algunes celebracions
internacionals (per exemple, a Roma,
a Lourdes, etc.), a més de tenir l'avan~
tatge de palesar d'una manera més
adient i sensible la universalitat i la
unitat en la fe a través de l'ús dellla~
ti i del cant gregorià. En aquests moments, a les nostres comunitats parroquials, d'entrada, potser no els
podem demanar res més en relació
amb, el gregorià. Però cal aspirar a
una millora d'aquesta situació.
La participació del poble:
els cants nous i els cants
d'abans.
La schola i la polifonia
13. Thnmateix, molt més important que mantenir el cant gregorià és
que eis fidels participin activament en
les celebracions sagrades, encara que
aquesta participació comporti deixar
el cant gregorià per a ambients més
preparats musicalment. Hem de maldar perquè la participació activa del
poble en el cant litúrgic sigui una realitat. Durant la celebració de la missa i dels sagraments, i en les cerimònies religioses, el poble ha de cantar.
l, durant la celebració eucarística,
més que cantar durant Ja missa, ha
de cantar la missa. Quan aquest cant
té les qualitats adients, és molt apte
per a estimular la fe i la pietat dels
fidels i és expressió harmoniosa i vibrant d'un sol cor i una sola ànima,
com convé als germans d'una mateixa família i als fills d'un mateix Pare
celestial.
La introducció de les llengües vernacles en la celebració de la litúrgia
ha fet aparèixer una llarga col"lecció
de cants, alguns plens d'inspiració bíblica, d'altres manllevats a l'espiritualitat negra, d'altres plens d'unció re-

ligiosa i d'una gran qualitat literària
i musical. d'altres ... Aquí sí que convé donar un toc d'atenció perquè, desgraciadament, en alguns casos la He·
tra i la melodia no assoleixen pas el
grau religiós i artístic que escau a les
funcions religioses i al temple. Ara bé,
encara que s~hagin de posar tots els
mitjans perquè el poble participi activament en els cants, això no està pas
renyit amb la dignitat del text i la qualitat musical. 1èxt i música haurien de
distingir-se sempre per la seva qualitat, dignitat i noblesa. No podem pas
emparar-nos en l'equívoc que el poble només canta coses fàcils per a justificar el que és injustificable. La senzillesa no ha estat pas mai renyida
amb la noblesa i la qualitat. ¿Per què,
juntament amb el gregorià, hem arraconat tants i tants cants -digníssims
de contingut literari i musical- que
ens havien arribat amb la garantia
d'haver estat escrits per poetes i músics de gran competència i d'haver estat cantats amb gran fruit i complaença durant molts anys per part del
nostre poble fidel? ¿Què s'ha ret de
tants i tants cants musicats per Pedre11, Nicolau~ Millet, Mn. Romeu ...?
És veritat, que alguns d'ells -més
per la lletra que per la música- no
s'adiuen amb la sensibilitat d'avui,
però alguns d'altres encara són plenament vàlids. Aquests cants populars religiosos. nascuts del més íntim
de l'ànima del poble, mouen els sen-

timents nobles de l'esperit i exciten els
afectes piadosos; i, en ser cantats per
tot el poble en els actes religiosos. eleven eficaçment el cor del s fidels a les
coses del cel. Per això poden contribuir a atreure profitosament la gent
senzilla, a instrui¡-la. a infondre-li
una pietat sincera i a emplenar-la
d'una santa alegria. Per això el Concili Vaticà II diu que «el cant religiós popular s'ha de fomentar conscienciosament, de forma que els exercicis piadosos i sagrats i en les mateixes accions
litúrgiques. puguin ressonar les veus
dels fidels segons les normes i manaments de les rúbriques» (SC 118).
14. En les esglésies on hi ha schola cantorum, és convenient que en algunes celebracions es faci ús del cant
polifònic. antic o modern, que, quan
és ben executat, contribueix a l'esplendor del culte, commou les ànimes
dels fidels. omple els cors de joia i eleva a Déu i als béns sobrenaturals.
Després del cant gregorià, l'Església
posa les seves preferències en la poli~
fonia religiosa clàssica que en el segle XV i XVI assoli una perfecció admirable.

(<<Cantem al Senyor un càntic
nou», pastoral amb motiu del cinquantè aniversari de la mort de Mn.
Lluís Romeu i Corominas, publicada
al «Butlletí Oficial del Bisbat de Vic>~.
núm. 5, agost-setembre 1987, pp.
229-244.)
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4VENTS

CRÒNICA DE GIRONA
La quaresma sol ser un temps
fort en el treball pastoral que es
fa a les parròquies. Però d'algun
temps ençà es nota una certa ten~
dència a deixar d'organitzar actes
expressament amb motiu de la
quaresma, la qual cosa ajuda a
donar més unitat i amplària al
conjunt del treball que es fa durant l'any. Thnmateix, el període
que precedeix la Pasqua és el que
acull la major part dels actes, per
causa del lloc central que ocupa
en el transcurs de l'any i del seu
caràcter reflexiu i qüestionador.
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Càrltas denuncia la pobresa
existent a Girona ciutat

Tot i que la quaresma ha estat
pensada per a l'aprofundiment de
l'evangeli i la conversió dels
creients, algunes institucions l'aprofiten per posar a la consideració de tothom situacions punyents. És el que ha fet Càritas divulgant un estudi sobre la pobre-.
sa a la ciutat de Girona, segons el
qual un 15,6 per cent de les famílies que hi viuen són pobres.
D'aquest tant per cent, un 3,7

(2.737 gironins sobre un total de
68.424) viuen en la «pobresa severa», mentre que 1'11,9 per cent
(18.680 persones) pateixen una situació de «pobresa moderada».
Són dades prou eloqüents per
ser capaces de sacsejar la consciència de les autoritats i del sector social benestant de la ciutat,
i hauran de ser preses també en
consideració pels responsables de
la pastoral, sobretot els qui s'ocu-

generalitzada de l'augment
d'afluència de gent a les processons i del fet que algunes poblacions han recuperat enguany la
seva processó després d'una colla
d'anys sense haver-ne fet. Justament el Consell PastoraJ de la diòcesi ha encetat, en la seva reunió

del 9 d'abril, la reflexió sobre la
religiositat popular. Thnt de bo
que pugui arribar a conclusions
¡¡·luminadores.

pen més directament de l'acció social i caritativa.

La disciplina penitencial
Les dues catedrals
El bisbe Jaume Camprodon ha
obsequiat creients i no-creients, a

les portes de la setmana santa,
amb un breu missatge titulat: «Les
dues catedrals», que ha estat força comentat. Diu: «Us invito a

acudir a les celebracions litúrgiques: a la CatedraJ o a les altres
esglésies. Però us invito, a més, a

unes altres catedrals i unes altres
esglésies: els hospitaJs, les residències d'ancians, els centres de disminuïts i, d'un ordre diferent, els
centres penitenciaris», I afegeix:

«No es tracta de catedraJs paraJ·leles, no; es complementen, una en-

carrila a l'altra». El divendres
sant, davant la catedraJ, el mateix
senyor bisbe reblava el clau dient
als qui havien assistit a la processó: <<Tota persona que passa una
necessitat és un punt de trobada

amb Dém,.
A propòsit, cal anotar per a un

estudi aprofundit la constatació

No podem passar per alt un fet
que ha provocat nombrosos comentaris entre els capellans. Amb
data del dimecres de cendra de
1988 el bisbe Jaume adreçava una
carta de tres folis als preveres de
la diòcesi, la major part de la quaJ
tractava una sola qüestió: les formes de celebrar el sagrament de
la penitència. Després de recordar
les directrius -d'un ordre superior, evidentment, a les que ell mateix pot donar en aquest terrenyque presenta el RituaJ de 1973 i les
normes del Codi de dret canònic,
el bisbe afirmava: «espero que els
qui amb el millor desig d'atenció
pastoraJ feien ús en determinades
ocasions de l'absolució co¡'¡ectiva, se n'abstindran en endavant,
si no és que es presenten les condicions estrictes de la legislació
vigent».
És de suposar que el contingut
d'aquesta carta haurà satisfet les
expectatives dels qui contemplaven amb complaença com aJgunes
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altes instàncies eclesials es pronunciaven amb contundència sobre aquest mateix punt. Però majoritàriament la carta ha estat
rebuda amb sorpresa i en alguns
casos fins amb disgust. Hi ha qui
no acaba de veure encara la raó
convincent per la qual té justificació en el moment present una
crida a aplicar restrictivament la
normativa penitencial precisament
i no d'altres.

Pasqua jove 88 a Palafrugell
Com a coronament del temps
quaresmal i de la setmana santa,
més d'un miler de joves van aplegar-se a Palafrugell (Baix Empordà) per celebrar la Pasqua jove,
aquest any sota el lema «Estén la
teva mà». És ja la dotzena vegada que es fa aquesta trobada que
té un to assenyaladament festiu
(com s'escau a la data) però on no
hi manca la reflexió.
De l'edició que comentem podríem destacar la seva presentació
per comarques, que ha facilitat
que els joves de tota la diòcesi la
sentissin més seva. Se'n van fer

Jornada diocesana de Iaies
Va tenir lloc el diumenge 13 de
març a Banyoles, amb el lema:
«La corresponsabilitat en l'Església diocesana. Per què? Com?».
Van intervenir-hi en qualitat d'experts dos laics: en Carles Aulí, del
Consell Diocesà de Pastoral, i en
Jordi Girbau, de la parròquia del
Mercadal de Girona. Va acabarse amb l'elaboració d'un projecte
de treball. Era la setena d'aquestes jornades. Falta, però, encara
molt de rodatge perquè la corresponsabilitat en l'Església diocesana sigui un fet palpable i capaç de
poder ser reconegut sense gaire
esforç.

Any marià
Arran de l'anunci de l'any ma-

rià, han sorgit a la diòcesi un seguit d'iniciatives. Els santuaris
ofereixen unes trobades d'espiritualitat mariana alguns diumenges a la tarda amb el següent programa: rosari, conferència, temps
de pregària i celebració de l'eucaristia.

presentaCions a Girona, Banyoles,

1àmbé amb motiu de l'any ma-

Calella, Olot, Figueres, Anglès i
Palafrugell.
Al final de la trobada, els as-

rià, els arxiprestats de Girona i de

sistents van ser convidats a parti-

cipar a l'Aplec de l'Esperit. A hores d'ara prop de quatre-cents
joves han manifestat ja el seu interès per mantenir-se informats
dels seus preparatius.
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Salt peregrinen el dissabte 14 de
maig a Montserrat. Un grup de
cristians de l'arxiprestat de Llémena farà el seu pelegrinatge el mateix dia i al mateix lloc. Igualment,
el full parroquial s'ha fet ressò de
l'any marià tant en els escrits que

el senyor bisbe hi publica setma-

nalment com en altres col·laboracions i informacions.
Un capellà gironí a Xile

Des de començament de curs,
Mn. Narcís Mallol i Font, fins llavors rector de Sant Jordi Desvall,
Colomers, Gaüses i Vilopriu i encarregat de Valldevià, desenvolupa el seu treball pastoral a la diòcesi xilena de San Felipe. Té
previst estar-hi tres anys.
Malgrat la crisi vocacional, la
participació missionera de l'Església gironina no s'estanca. Thmbé
en aquesta situació ha de regir-se
per aquella consigna que Puebla
formulava així: «donar des de la
pobresa».
Augment de l'assignació
dels capellans

El Consell Presbiterial, en la
seva reunió del 16 de febrer, va
acordar augmentar d'un 6 per
cent l'assignació dels capellans. El
Sr. bisbe ha assumit aquesta proposta i per tant cada capellà rebrà del bisbat tretze pagues anuals
de 53.000 pessetes cada una, en
lloc de ser de 50.000 com fins ara.
Ha mort Mn. Jesús Prat

El passat 30 de gener va morir
Mn. Jesús Prat i Frigola. Era fins
aquell moment delegat episcopal
per a la conservació i promoció

del patrimoni artlstic i històric
diocesà, director del museu diocesà, vocal de la comissió diocesana d'art sacre i representant del
bisbat de Girona al Secretariat Interdiocesà de custòdia i promoció
de l'art sagrat a Catalunya. Ha estat durant 30 anys professor del
Seminari, i simultàniament atenia,
amb una dedicació constant, dues
parròquies.
Pels càrrecs que se li havien
confiat ja es veu que es tractava
d'una persona vinculada sobre
manera a l'àmbit cultural. El seu
traspàs deixa un buit en un terreny
prou important en una diòcesi
com la de Girona que alberga, escampada per tota la seva geogra-

fia, una gran riquesa monumental i artística.
Pastoral rural

El bisbat de Girona té un caire
marcadament rural. La població
urbana es concentra en ciutats
mitjanes o petites i s'hi detecta
una presència notable de persones
procedents del món rural. Això fa
que la pastoral rural adquireixi
una importància considerable.
Des de finals de 1986, un grup
d'uns quaranta capellans que
exerceixen el seu ministeri als pobles i viles de la diòcesi es reuneixen periòdicament, a un ritme de
dues trobades anyals, per compartir la seva vida i els seus anhels i
per discernir el seu treball a la
llum de l'evangeli. Mn. Ramon
Prat, de Lleida, els acompanya
habitualment en aquesta tasca, i
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els ajuda amb les seves aportacions. El 3 de maig es farà a Banyoles la IV Trobada.
Es tracta de tot un treball que,
sense moure gaire enrenou, va
obrint-se pas, sota els auspicis de
la consiliaria diocesana del Moviment de Cristians de pobles i comarques de Catalunya. D'altra
banda, la branca pagesa d'aquest
moviment va organitzar una trobada occitano-catalana de pagesos cristians. Va tenir lloc els dies
9 i 10 d'abril a Albons (Alt Empordà), amb elléma «Competència o solidaritat». Hi van participar trenta pagesos catalans i
quinze del moviment francès
CMR (Chrétiens dans le Monde
Rural) del departament de MidiPyrénnées. En el món rural, sotmès -com tants altres- a divisions i lluites que obeeixen a interessos contraposats personals o
comunitaris, és bo que els cristians
siguin capdavanters quan es tracta d'oferir signes de respecte, de
diàleg i de bona entesa. La trobada d'Albons n'ha estat un.

Josep Casel/as
Competència o solidaritat?
(text elaborat a Albons)

Cristians del CMR «<Chrétiens
dans le monde rural») d'Occitània i de la branca pagesa del «Moviment de cristians de pobles i comarques de Catalunya» ens hem

trobat a Albons en la perspectiva
de l'any 1992 (acta única europea)
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per tal d'examinar la situació actual de l'agricultura. Sobretot, per
a interrogar-nos sobre la competència actual i sobre la manera
com ens afecta a uns i altres: ¿és
possible la solidaritat entre nosaltres?

1. CONSTATEM
1. La competència és un fet:

entre pagesos de diferents països,
de cada país i de cada branca de
producció.
2. Aquesta competència és un
fet generalitzat entre pagesos dels
diferents països de la Comunitat
Econòmica Europea. De manera
que tothom té la impressió de tenir per competidor un adversari:
els altres pagesos.
3. La CEE apareix més com
un conjunt de coaccions depenents d'una lògica econòmica que
no pas com a susceptible de reforçar la seguretat dels pagesos.
lI.

PRENEM CONSCIÈNCIA

Aquesta' competència no
depèn de la voluntat dels mateixos pagesos: ningú no desitja la
mort dels altres; simplement vol
viure de la sevafeina, que és l'agricultura.
3. Davant d'aquesta situació,
1.

la reacció de la majoria de sindicats consisteix bàsicament a apro-

fitar tots els avantatges possibles
(subvencions ...) i a defensar els
seus adherits.
4. Aquesta defensa es manifesta sovint més immediatista, nacionalista i corporativista que no

pas solidària.

III. LES NOSTRES CONVICCIONS
Com a cristians, ens sembla important de recordar-nos que:
a) l'homeno és només un prodúcfor econòmic;

b) sin6 que és un ésser creat i
responsable de la gesti6 de la creaci6: en això es troben compromeses la seva llibertat i la seva responsabilitat;
c) la Bíblia i l'evangeli ens ensenyen que l'home no es construeix tot sol, sin6 en relaci6 necessària amb els altres homes,
solidàriament:
«Déu fa justfcia als orfes i
a les viudes, estima els forasters
i els d6na pa i vestit» (Dt 10,18);
«Vaig tenir fam i no em donàreu de menjam (Mt 25,42);
-

rior dels nostres sindicats som cridats a demostrar la nostra capacitat d'imaginació, però també la
coherència de les nostres propostes per relaci6 amb els projectes
de desenvolupament solidari... No
n'hi ha prou d'unir-se perquè hi
hagi més solidaritat; es tracta
d'unir-se per promoure projectes
concrets de solidaritat.
3. Com a cristians: Afirmem
que tot allò que s'anomena «progrés» no és pas necessàriament un
progrés per a l'home si no té en
consideraci6 tot l'home i tots els
homes.
4. Com a moviment de cristians: Ens sentim compromesos a:

a) ser actius per tal d'elaborar
i proposar projectes de, desenvo-

d) com a creients no podem
oblidar aquestes paraules de Déu:

sindicats, organitzacions, coope-

mai no ens deixaran tranquils;

ratives...;

e) creiem que aquesta referència, comuna a tots els creients, és
capaç d'inspirar, avui i sempre,
qüestionaments a fons dels sistemes vigents i que ens crida a renovar la nostra pràctica al servei
d'una major solidaritat.

b) descobrir i fer conèixer
aquelles accions solidàries que
existeixen al nostre entor~'
e) comprometre'ns nosaltres

IV. CRIDATS A LA SOLIDARITAT
A la llum d'aquestes conviccions~'

1. A nivell personal: S6c jo el
cridat a verificar el meu estil i el
meu nivell de vida, el meu projecte

de vida professional, sindical... i
a verificar les meves coherències
(o incoherències) per relaci6 amb
la solidaritat.
2. A nivell sindical: A l'inte-

lupament solidari allà on som:

mateixos en accions significatives

de solidaritat entre pagesos i amb
el Tercer M6n;
d) vetllar per tal que les informacions que tenim i la reflexi6
que fem esdevinguin més i més un
servei per als pagesos del nostre
voltant.
L'eucaristia, que és sempre font

d'una dinàmica de compartir, ens
obliga avui a afirmar totes aquestes coses.

Albons, 10 d'abril de 1988.
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CRÒNICA DE TARRAGONA
Ens trobem al trimestre més ple
d'activitats. Les delegacions, en la
mida de les seves possiblitats, treballen a ple ritme, amb reunions,
convocatòries, trobades i celebracions. És un temps en què totes les
possibilitats vitals de l'Església
diocesana se succeeixen i fins i tot
s'estalonen. La raó és que en moltes realitats d'Església hi treballen
molt poques persones, i això fa
que algunes siguen convocades alhora des de diverses instàncies.
Això que, d'una banda demostra
la vitalitat de la comunitat diocesana, de l'altra ens fa veure que
encara no hem après que a l'Església cadascú hi té el seu lloc i la
seva responsabilitat, fruit del propi
carisma, el qual situa el cristià en
un àmbit corcret. Hi ha d'haver
catequistes, animadors litúrgics,
gent compromesa en els serveis de
Càritas o colònies, etc. Fer aquí
una llista de totes les activitats
d'aquests mesos podria ser una
mostra de triomfalisme (a cops
necessari), que potser no respondria a la realitat. Em limitaré,
doncs, a parlar de dos fets.
Responsabilitats
a fidels seglars

És cert que ha estat la necessitat, i no la convicció, el que ha im136

pulsat a un nomenament canònic
d'un seglar com a responsable
d 'una parròquia. Però cal dir que
l'experiència és del tot positiva i
que això ha promogut un nou
plantejament de responsabilitats
la'icals en una Església encara molt
dericalitzada.
TOt començà fa sis anys. El 1983
s'encomanà la parròquia de Bellmunt de Ciurana, del Priorat, a
Rosa M. Sànchez, d'Alforja.
Arran d'una remodelació de clergat, aquest poble estava sense capellà f¡x des de feia bastants anys.
Atès aquest buit, mossèn Joan
Curieses, rector d'Alforja. plantejà a l'arquebisbe, aleshores el doctor Josep Pont i Gol, la possibilitat que la Rosa Maria, que s'havia
ofert voluntàriament, anés a Bellmunt de CiuTana com a signe de
servei a l'Església de Thrragona.
Així doncs, amb l'assistència de
mossèn Joan Curieses, s'encarregaren a la Rosa Maria les tasques
pastorals de la catequesi,l'assistència a vells i malalts i les celebracions de pregària a la parròquia,
Des del començament d'aquest
curs ha passat a encarregar-se
també de la parròquia de Vallfogona de Riucorb, a la Segarra (o
l'Urgell), i presta serveis a Ciutadilla, a Rocafort de Vallbona i a
Guimerà.
Valtra experiència és la de la M.

Rosa Roca, nomenada responsable de la parròquia de Bonastre
(Baix Penedès). El procés ha estat diferent del del cas anterior.
Així com a Bellmunt la responsabilitat parroquial fou una possibilitat plantejada per la mateixa
candidata, a Bonastre s'ha seguit
un camí invers: s'ha reconegut so-

bre el paper allò que la Maria
Rosa exercia des de feia molts
anys: la responsabilitat de la cate-

quesi i l'animació de la vida parroquial en general. Amb la restructuració de rectors, la parròquia de
Bonastre passava a dependre del
rector de Masllorenç, mossèn Pere
Dalmau, el qual, a causa de la
consiliaria de joves de l'Alt Camp,
la Conca, les Garrigues, l'Urgell
i la Segarra, i la consiliaria nacional de la JARC. no podia oferir
una atenció continuada a la nova
parròquia. Per això, mossèn Josep M. Barenys, vicari episcopal
de zona, proposà al doctor Torrella de fer extensiva l'experiència de

Bellmunt de Ciurana i Vallfogona de Riucorb, a la parròquia de
Bonastre. La prova començà per
Tots Sants de l'any passat i es pot
dir que fins avui és una experiència ben acollida per tothom. El
pas proper és la designació d'un
responsable que aglutini i acompanyi les possibles experiències
futures.
Aquesta experiència, la qualificaria com de «maduresa de l'Església». I això no com una dita enlluernadora sinó real. Gran part
dels qui formen les comunitats
cristianes saben que l'Església és

un cos viu i que, per tant, evoluciona segons la lectura que es fa
dels signes del temps. Sempre hi
haurà persones per a les quals
«Església» vol dir presència del
prevere. I tenen raó. Ara bé, la presència del prevere no cal que sigui
total; cal entendre-la més aviat en
un sentit vinculant i sacramental.
Molta gent comprèn la limitació
dels capellans, en nombre i possibilitats, i per això veuen amb
bons ulls el desvetllament de noves possibilitats, a partir de la relectura de les pàgines dels Actes
dels Apòstols referents a l'Església primitiva: elecció de diaques,
missió dels primers «evangelitzadors», Pau i Bernal:1é, i més tard,
aparició de tants ordes religiosos
al llarg dels segles, etc.
Avui obrim nous camins. Elles,
la Rosa Maria i la Maria Rosa,
viuen, amb els qui formen les seves comunitats cristianes a on han

estat destinades, una nova realitat, la qual, assistida per l'Esperit, dóna coratge a l'Església.
A l'Església,
demano la paraula

El treball amb els joves és una
prioritat real a l'arquebisbat. Ja he
informat altres vegades que al costat del delegat de joves hi ha un
petit equip i que a cada arxiprestat hi ha un prevere responsable de
l'animació juvenil dels grups de
postconfirmació (de diferents
edats, segons l'etapa en què els
nois i les noies són confirmats).
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Fa dos anys, a Thrragona tot. hom proclama a tort i a dret
aquest eslògan: «Ièarxiprestat,
unitat bàsica de pastorah,. I la
pastoral juvenil s'ho creu: sobre
el mapa, els arxiprestats estat coberts; a nivell diocesà els responsables de joves són convocats sovint:
en primer lloc per arxiprestats,
amb la trobada final «Ruta amb
Maria», per l'Advent; el segon trimestre, en una trobada diocesana;

i finalment, a la trobada catalana de Lleida, l'Aplec de l'Esperit.
S'acaba, doncs, de fer el segon
pas: el dia 28 de febrer es reuniren al Santuari de Misericòrdia, de
Reus, 540 joves d'arreu. La preparació del treball fou encomanada a 25 responsables que prepararen un taller al voltant d'un
símbol amb el qual es podia comparar l'Església (un arbre, un riu,

una pista de patinatge, un forn de
pa ... ) i un petit qüestionari per a
les parròquies i els moviments del
bisbat. Després es completà el treball amb uns textos bíblics, una
comparació de l'Església amb els
símbols que s'havien proposat i,
finalment, una pregunta que respon al lema de la trobada: «Què
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demanaríem a l'Església perquè
respongui a les necessitats dels joves i perquè puguem sentir-la més
nostra?» D'això se'n farà un dossier, que podrà servir de material
de treball per al proper curs. Després dels tallers, a la tarda se celebrà l'eucaristia amb una bona
animació i a l'ofertori els joves
presentaren el seu compromís
personal.
El bisbe Ramon escrivia a «Fets
i Criteris»: «Reconèixer-los (als
joves) els dret de paraula dins de
l'Església és estimular-los perquè
es sentin protagonistes i responsa-

bles com a Església. Si els educadors, els sacerdots i els bisbes escoltem la veu dels joves no tindrem
por de construir junts una Església
rejovenida amb la força viva de
l'Evangeli i de l'Esperit de Jesús,).
La jornada de Reus, ha empès
els responsables vers una revisió
de tot el procés i vers una valoració global. Es tracta de convèncernos tots plegats que enmig d'una
societat on no es dialoga gaire, a
l'Església, a la comunitat, encara
hi tenim alguna cosa a dir.
Jordi Figueras

DES DE VIC
Sembla que no passi res de nou
ençà i enllà de la feixa vigatana,
però de cop i volta t'adones que
hi ha enrenou en un o altre tocom.
Pareu atenció i obrirem la finestra de pal a pal...
Preveres

Com cada any tot el clergat es
va reunir amb el bisbe el dimarts
sant. Ja és tradició i gairebé no hi
manca ningú. La jornada, que va
tenir com a punt centrall'eucaris-

tia i la consagració dels sant olis,
va ser una ocasió per a homenatjar els preveres que celebraven el
cinquantè o el vint-i-cinquè aniversari de la seva ordenació sacerdotal. No hi mancaren tampoc ni
el bon àpat que paga el bisbe, ni
les notes de bon humor a càrrec
dels més arriscats ni un llarg i fecund sobretaula. El bisbe Josep
Maria va llançar un crit santament
angoixat sobre la sequera de vocacions. Sembla un problema
preocupant de debò (només hi
deuen haver uns vuit teòlegs!).
La Vicaria de pastoral i la consiliarja diocesana de Cristians de
pobles i comarques organitzaren,
com cada any, la III Trobada diocesana de capellans de pobles
d'arran del Jer, a la Gleva, santua-

ri osonenc de la Plana. Hi desta-

cà la presència de capellans de Gi-

rona, que exposaren llur treball i
llurs vivències com a rectors. Es
féu treball per grups i l'acostumada posada en comú de la vida i els
miracles dels agrupats, per acabar
amb unes propostes d'acció a partir de l'experiència i de les dades
obtingudes. La jornada suposà
una bona ajuda per als assistents
donada la similitud de problemes
que hi ha entre Vic i Girona. I si
més no constatar que allò d\<omnis homo, flauta» també va bé per
a fer unes quantes estrebades més
i no fer gaire cabal de les sotragades del camÍ.
Delegacions, secretariats
i moviments

La Delegació diocesana d'ensenyament ha organitzat uns cursos de pedagogia per a professors
de religió. L'objectiu és aprofundir la pedagogia i la didàctica en
l'ensenyament de la religió i fer
que el tema piqui la curiositat de
la gent del demà que ja és a la cantonada.
El Secretariat diocesà de Pastora/ familiar fa rebombori amb
unes jornades de formació d'animadors de parelles. El tema és:
«Avaluació que es desprèn de la
família a l'A. T., al N. T. i a les
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tradicions de l'Església». Thmbé fe que configuren la vida i l'acció
s'hi tenen presents els temes ac- d'aquest moviment.
tuals de la bioètica.
El Moviment de joves cristians
A Manresa han tingut lloc les de comarques (JARC) ha celebrat
XI Jornades de pastoral obrera, les VII Jornades catalanes i la IV
organitzades per la Delegació dio- Assemblea nacional, a Sant Martí
cesana de Pastoral obrera. El tema . de Sesgueioles. També hi ha parcentral ha estat <da parròquia com ticipat el grup de Menorca que té
a comunitat». Sembla que les nos- relació amb el moviment del Printres parròquies van prenent un es- cipat. Sota els lemes de <mentil comunitari i l'objectiu d'aques- quern motlles» i «Un pas més»,
tes jornades va encaminat a intenten transformar l'entorn.
potenciar la parròquia com a comunitat. S'han posat en comú
una sèrie de monografies sobre la Publicacions
realitat comunitària i les dificultats -que també n'hi ha- per
l!arxiprestat de Vic publica des
assolir-la.
de fa un quant temps el butlletí
La Delegació diocesana de Pas- mensual de catequesi <<.Fer camí».
toral juvenil ha programat un ciAcaba de sortir «Espurnes»,
cle d'iniciació destinat a joves publicació que vol recollir la vaamb una certa formació teològi- rietat de vida, d'activitats i d'ex~
ca o un cert grau d'aprofundiment periències dels grups de jovent.
dels continguts de la fe i amb un S'hi donen notícies dels grups
mínim d'experiència en el terreny d'escoltes, trobades de pastora! de
de la pastoral juvenil o que hagin joventut, Aplecs de l'Esperit...
tractat de prop gent jove una mica
Acaba de sortir el «III quadern
organitzada. El pla general del ci- d'himnes j cançons de durant
cle abasta aspectes de pedagogia, ['any». Es tracta de l'obra humil
teologia, espiritualitat, història i i callada de mossèn Josep M. Belltècniques de cada moviment.
puig, ex-rector de Sant Feliuet. Ha
S'ha fet amb èxit la IV Jorna- coHaborat en aquesta tasca el
da de cristians en el món obrer i doctor Josep M. Llobera. Són
en ambients populars, sobre el himnes traduïts al català, posats
tema de «com evangelitzar des sota el tema de la fe, l'esperança
d'una comunitat», exposat pel vi- i la caritat. Les versions són ajuscari general Salvador Bardulet.
tades a! mateix nombre de síHaHan començat la iniciació com bes del llatí i es poden cantar pera animadors del MIJAC un grup fectament i sense cap perill de
de joves del bisbat, amb una tro- prendre mal amb la mateixa mebada a Horta d'Avinyó. Han fet lodia que refilaven temps ha els
un estudi profund de les bases pe- millors gregorianistes i cabiscols
dagògiques, metodològiques i de de la catedral.
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Fa una temporada que els goigs,
que han format part de l'entranya
del poble fins i tot durant les èpoques nefastes de les dictadures,
neixen com els bolets després de
les pluges de tardor. Són molts els
pobles que, avui els uns i demà els
altres, presenten coHeccions acurades de goigs nous de trinca o de

vells exemplars en facsímil, sobre
advocacions que sortosament no
han passat gens de moda.
Diversos
A Vic i en altres llocs ha tingut lloc una exposició fotogriifica itinerant sobre els refugiats.
Pretén invitar el públic a un recorregut per la vida quotidiana en
els camps de refugiats i reflectir
les causes i les possibles solucions
del problema. Presenta fotografies
sobre deu qüestions bàsiques: qui

són els refugiats?, per què n'hi
ha?, des de quan n'hi ha?,· quants
n'hi ha en el món?, d'on vénen i
on són?, com viuen?, quines alter-

natives tenen?, qui els ajuda?, què
necessiten? què hi podem fer?
Es fan en alguns llocs locals
parroquials amb destinació a reunions de grups d'Església, a la catequesi i a diversos serveis de la
comunitat. Aquesta és la transformació que han tingut alguns dels
antics i famosos centres parroquials. Són un signe nou de la vitalitat de les comunitats cristianes

postconciliars. Entre molts altres
llocs, podem fer esment d'algunes
parròquies con Sant Hipòlit de
Voltregà, Sant Fruitós de Balenyà
i Sant Maür d'Igualada.
Moltes parròquies han pelegrinat als seus santuaris locals o comarcals més preferits. No cal dir
que a Montserrat hi fan cap molts
grups de creients amb motiu de
l'any marià.

Fa una temporada que alguns
grups de laics integrants de les comunitats neocatecumenals s'escampen pertot arreu per a comu-

nicar les vivències de la fe.
Pretenen presentar una fe viscu-

da que colpeixi els cristians endormiscats i, al mateix temps, ser un
signe atraient per als allunyats.
Entre altres llocs, suara, s 'han donat a conèixer durant una llarga

temporada a Santa Maria de l'Estany.
I crec que puc donar per

aca~

bada la xafarderia sobre la gent de
Vic. Segurament que m'he deixat
moltes coses que valien la pena;
i en canvi m'he entretingut divagant sobre d'altres sense suc ni
bruc... El que nO us hagi interes-

sat feu veure que no ho heu llegit
i em comprometo a no dir-ho mai
a ningú ... fins d'aquí a cent anys,
com sempre diu un company meu

de fatiges.
Fins sempre!

Sebastià Codina
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CRÒNICA D'URGELL
Ordenació de dos diaques
i trasllat de les restes
de cinc preveres màrtirs
Dos fets han donat un relleu
particular a la jornada sacerdotal
que cada any se celebra el dilluns
sant: l'ordenació de dos diaques
i el trasllat de les restes de cinc preveres màrtirs a la catedral de la
Seu d'Urgell.
El bisbe Joan, acompanyat gairebé de la totalitat del presbiteri
diocesà, conferí l'orde del diaconat als joves seminaristes Antoni

Ballesté i Ignasi Navarri, fills de
Balaguer i 1femp, respectivament.
Ambdós estudien teologia a Barcelona i aspiren a rebre el presbiterat en un termini breu. 1àmbé en
el curs de la missa crismal Jaume
Majoral. de Linyola, rebé els ministeris de lector i acòlit. Una esperança per a l'Església d'Urgell.
En solemne processó, els preveres diocesans van traslladar a la
catedral les restes dels cinc primers
companys màrtirs, víctímes de la

guerra civil 1936-39, que són enterrats en el primer temple diocesà. Els màrtirs -així els anomena el poble cristià- són els
següents: Jaume Martí i Sanjaume, beneficiat de Puigcerdà, Josep Puig i Pasti, rector de Planoles, Antoni Armengol i Brescó,
capellà de les Avellanes, Manuel
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1fepat i Serrat, beneficiat de Guissona, i Enric Gabriel i Gabriel,
ecònom de Vilanova de Meià.
Provisionalment les cinc urnes
amb les restes dels preveres màrtirs han estat co¡'¡ocades en un altar lateral i més tard, amb les restes d'altres companys, seran

traslladades a una tomba expressament preparada en la mateixa
catedral. Així «es mantindrà viu
el record i la immolació d'aquells
sacerdots, honor de l'Església
d'Urgell», manifesta la comissió
responsable del trasllat.
No és la primera acció que el
bisbat fa en relació als preveres
abatuts en la persecució religiosa
de la guerra civil. Primerament
tingué cura que les restes reposes-

sin als cementeris, ja que alguns
cadàvers havien estat abandonats

en el mateix lloc de la mort. Després es va iniciar una recollida de

dades fidedignes entre les persones que havien presenciat els fets
i, en alguns casos, entre les que hi

havien participat d'alguna forma.
El 1961 els noms dels preveres víctimes de la violència van ser inscrits en una làpida co¡'¡ocada solemnement al seminari diocesà i,
el 1977, va se publicat el «Martirologi de l'Església d'Urgell»,
obra de Jesús Castells que recull
exhaustivament tota la informació
documentada sobre la mort dels

107 preveres. Finalment, amb oca,
sió del cinquantenari dels fets, el
1986, una representació del clergat diocesà va participar en un
acte de record i veneració dels sacerdots màrtirs.
Presbiteri i fidels han aprovat
els actes realitzats, primerament

perquè són uns fets històrics objectius i també perquè la condició
sacerdotal va ser el motiu de la
condemna d~uns preveres que ha-

vien estat exemplars en la vida i
en la mort. Ningú no ha volgut tirar pedres contra ningú, sinó úni-

cament perpetuar la memòria
d'uns màrtirs i fer que siguin un

exemple i un estímul per viure la
fe.
Notable descens
dels baptismes

Segons l'estadística de la secretaria del bisbat, el 1987 a les comarques de la diòcesi d'Urgell
s'han administrat 1.300 baptismes, xifra que, en relació a la del
1981 -1.762 baptismes-, significa un descens del 26,2 "10.
Per altra part les defuncions
han augmentat lleugerament, el
5 "70: 1.347 el 1981 i 1.415 el 1987 .
Thmbé en l'estadística de matrimonis canònics hi ha un acusat

descens de l'ordre del 19,4 "10: 808
matrimonis el 1981 i 651 el darrer
any. En les poblacions del bisbat
gairebé poden homologar-se les
dades de baptismes i naixements,
fet que palesa un progressiu empobriment demogràfic. Les causes

del fenomen no són altres que la
baixa natalitat i la massiva emigració del món rural a l'urbà. Tot
això acompanyat d'un acusat envelliment de la població.
L'estadística de matrimonis no
és, però, tan preocupant, si hom
considera que sempre és fluctuant
d'un any a l'altre i, per altra ban-

da, cal tenir present la xifra de
matrimonis civils i l'existència
d'algunes parelles sense compromís formal.
No fa gaire el bisbe d'Urgell
afirmava en un escrit pastoral:
«Llevat d'Andorra, el nostre bisbat és una societat que tanca portes, i més en tancarà d'aquí a l'any
2000". Si els responsables de la
vida pública del país no posen remei eficaç i urgent a la situació,
el Pirineu és condemnat a
convertir-se en un lloc d'esbarjo
de cap de setmana, però si l'emigració massiva continua, pot esdevenir aviat un desert i el desert
no plau sínó als aventurers.

Benedicció de l'església
de Vaqueira

El dia 29 de març el bisbe d'Urgell beneí la nova església de Vaqueira i en consagrà l'altar, un «fet
que no es repeteix sovint», com
manifestava el mateix oficiant.
Acompanyaven monsenyor Martí el clergat de la Vall d'Aran i el

rector de Salardú, Evarist Vigatà,
parròquia a la qual pertany la
nova església.
I:església de Vaqueira ha estat
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construïda per una comissió que
hi ha invertit quaranta milions de
pessetes i serveix per a celebrar-hi
el culte i facilitar la participació
de totes les persones que formen
part del complex esportiu de
Vaqueira-Beret.
En el curs de la cerimònia van
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ser cantats per primera vegada els
goigs de la titular de l'església, la
Mare de Déu de les Neus, poema
composat per Antoni Fortuny,
amb música del prevere Albert
Vives.

Antoni Mirabet

VIDA DEL CENTRE

Acabament de curs
Si quan redactava la informació passada (n. 103-104) tot just

començava el segon trimestre, ara

està acabant el curs. És, doncs,
l'hora dels balanços i de les programacions amb vista al curs que

xement del Centre, mentre el preparàvem, i quan tot just començava a fer els primers passos la
Facultat, el llunyà 1968, l'actual
arquebisbe de 1àrragona, Dr. Ramon 7brrella, aleshores bisbe
auxiliar de Barcelona i president
de la Facultat, s'adreçava al car-

ve,·

denal Garrone, prefecte de la Congregació per a l'educació catòlica,
l'informava que aquell octubre

Vinculació a la Facultat
de Teologia

havia de crear-se un «Institut de
Pastoral de caràcter interdiocesà»
i li demanava «si era procedent el
reconeixement d ~quest Institut i
la seva erecció en la Facultat de
Teologia de Barcelona, Secció
Sant Pacià, Had experimentum n
per un any». La resposta de
Roma, de data 22 de juliol, ana-

Finalment hem aconseguit de
vincular el Centre a la Facultat de
Teologia. Potser no és una història massa sabuda, però el fet és
que ha durat vint anys: així, tal
com sona. Abans mateix del nai-
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va adreçada al senyor arquebisbe de Barcelona, «gran canceller
de la Facultat». I feia, si fa no fa,
aixi' molt bé que es creï l'Institut;
però que Institut i Facultat es consolidin abans de pensar en qualsevol vinculaci6, la qual, en tot
cas, hauria de ser amb la Facul-

Consell de direcció I
Comitè executiu

e/s tràmits corresponents per part

mació per al curs vinent.

del Centre i de la Facultat. Ja ens
hi havíem referit als n. 102 (p. 78)

El Comitè executiu s'ha anat
reunint cada mes per seguir la
marxa del Centre i preparar el curs
vinent. Sobretot ha dedicat els

El Consell de Direcció del Centre va reunir-se el dia 13 d'abril.
Va acollir amb satisfacció la signatura de l'acord amb la Facultat
i va aprovar la designació de Mn.
tat j no pas amb una de les seves Joan Batlles i Mn. Salvador Barseccions.
dulet com a representants del CenAquell vell objectiu ha estat fi- tre en la comissió Centre-Facultat,
nalment aconseguit. I no és aquí que hi és prevista. També es va
el lloc de resseguir-ne els intents reafirmar en el que havia dit a la
frustats, els camins ni les mar- reunió del 19 de gener, i que rerades, ni d'aventurar hipòtesis so- cull l'acta: <<la vinculació no haubre per què s'han vinculat a la Fa- ria d'apagar iniciatives, sin6
cultat tantes institucions abans d'estimular-les. Hauria d'afavorir
que un Centre que va néixer amb la col'laboració, la coordinació i
la vocació de fer-ho i que hi és l'enriquiment mutu. I realitzar-se
cridat per la seva mateixa natu- amb la necessària ductílítat».
Amb aquest esperit hauria de treralesa.
El fet és doncs que el dia 15 de ballar la comissió mixta, amb una
febrer, el doctor Antoni Mata- atenci6 especial, per començar, a
bosch, degà de la Facultat, i mos- aquells punts en què Centre i Fasèn Joan Batlles, director del Cen- cultat es toquen (per exemple els
tre, signaven el protocol en virtut cursos bíblics i el Curs de prepadel qual «el Centre d'Estudis Pas- ració al ministeri pastoral, o sisè
torals passa a ser, des d'aquest curs).
moment, un Centre vinculat a la
El Consell va ocupar-se també
Facultat de Teologia de Catalu- de la programació del curs vinent
nya». El procés s'havia iniciat el i de la necessitat d'aprofitar el vin21 d'abril de l'any passat amb un tè aniversari del Centre
primer contacte entre el P. Ignasi (1968-1988) i la vinculació a la FaSalvat i Mn. Jaume Duch, vice- cultat de Teologia per a repensar
degà i secretari de la Facultat, res- la identitat del CEP al moment
pectivament, i Mn. Joan Batlles i actual i consolidar-lo econòmicaMn. Josep M Totosaus, director ment. Encara es reunirà el 21 de
i secretari del Centre, i ha seguit juny i haurà d'aprovar la progra-

i 103-104 (p. 114).
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se1fs esforços a la creaci6 d'un curs
bàsic per a agents de Pastoral, que
començarà roctubre vinent.

Departaments, Tallers,
Seminaris

El DEPARTAMENT DE PAS7VRAL RURAL, que s'ha reunit el se-

Cursos i alumnes

A hores d'ara ja podem fer el
recompte final. Aix(, dels 110
alumnes matriculats al CURS GENERAL SOBRE LA BÍBLIA, vuit
han acabat el cicle sencer i pór. ten a 137 el nombre total dels qui
ho han fet. També s'estan acabant
els darrers cursets del cicle QÜESTIONSACTUALSD·EsGLÉSIA: després de «L'aportaci6 de l'Església
llatino-americana~>,

a càrrec d'un

grup de jesuües dt<lntermon»,
aquestes setmanes darreres tenen
lloc «Església i m6n al llarg de la
història», per Joan Busquets i

gon dimarts de cada mes, acaba
les seves activitats amb unes jornades pbertes a tots els capellans
del m6n rural. S6n les que fan
nou. Seran a Begues, els dies 13,
14 i 15 de juny. Hi participaran
mossèn Josep Maria Rovira Belloso i el senyor Jaume Lorés, i versaran sobre «Quina resposta donem, com a capellans, al m6n
d'avui». Els qui hi estigueu interessats, adreceu-vos a Francesc
Pardo (tel. 93/891 02 65) o Josep
Pausas (tel. 931844 81 05).
El DEPARTAMENT DE PASTORAL DE SANTUARIS, també s'ha
reunit cada mes.
El SEMINARI DE PAS7VRAL

Dalmau i «La pregària avui», per

OBRERA, ha vist editat el fascicle

Josep Rambla. Un total de 204
alumnes s'han afegit a través d'un
o altre dels diversos cursets, als 47
que s'han matriculat a la totalitat del cicle. També vam fer, tal
com anunciàvem a la darrera crònica, les sessions «La pregària al
Nou Testament» a càrrec del R
Pere Franquesa, i «El servent sofrent», en què -per primera
vegada- vam escoltar un jueu, el
Sr. Carles Benarroch, que exposava el seu punt de vista, juntament amb Mn. Jordi Sànchez
Bosch. Aix(, a les SESSIONS VESPERTINES hi han participat, en
conjunt, 175 alumnes.

«Parròquies, comunitats i moviments en la Pastoral Obrera», un
bon estri que convindria que assolís força difusi6. Podeu trobarlo al Centre.
Els TALLERS DE PAS7VRAL
també van avançant. A «Església
i normalitzaci6 lingüística» s'hi
han afegit «Parròquies populars»
(grup que fa anys que treballa,
però que enguany s'ha acollit al
Centre. Responsable: Josep Maria Oalbany) i «Manifestacions de
la religiositat popular», que ha
nascut arran del número 102 de
QUADERNS DE PAS1DRAL i
que coordina Mn. Francesc Vi/amala. Una taula rodona sobre les
processons de Setmana Santa, or147

ganitzada al Centre el 21 de març,
va tenir especial ressò als mitjans
de comunicació.
Acolliment

Com sempre, el Centre continua amb les portes obertes, disposat a tota mena de col· laboracions. Destaquem enguany que
hem acollit els cursos del CEVRE
per a pre-novicis i novicis, que el

curs «Pastoral a Catalunya» ha estat organitzat conjuntament pel
Centre i el CEVRE, que al Centre ha tingut lloc el curset sobre
«El malalt termina!>" que ha organitzat la Delegació diocesana de
Pastoral de la Salut de Barcelona,
i que al Centre s'ha instaNat el Secretariat a Barcelona de l'Aplec de
l'Esperito, organitzat per les delegacions de Pastoral de joventut
de tots els bisbats catalans.

no aconseguirfem fer front a unes
despeses que ultrapassen els sis
milions de pessetes, el 30 % de les
quals (és a dir, 150.000 ptes. cada
mes) corresponen al lloguer del pis
de Rivadeneyra.
Curs vinent

Amb vista al curs vinent, ultra
la represa de «Catalunya i Pastoral», que s'adreça fonamentalment a aquells agents de la pastoral que provenen de bisbats de
parla no catalana, començarem un
curs bàsic per a agents de la pastoral, que titulem «Construir comunitats cristianes». Enguany
n'hem fet un amb el mateix nom,
que en representa com l'esbós.
El que iniciarem el curs vinent
es distribuirà en dos dies setmanals, d'octubre a juny, ·de 7 a 9
del vespre (per bé que, per començar, només farem el primer cic/e,
un dia per setmana) i tindrà tres

Economia

Aquests dies van arribant-nos
aportacions d'un centenar llarg de
parròquies i comunitats de Barcelona que ens ajuden a tancar un
exercici econòmic, que resulta, un

cop més, deficitari. A començament de mes els enviàvem una carta, com acostumem a fer cada any
per aquestes dates, amb el pressupost del curs, l'estat de comptes
del curs passat i l'estat de comptes al moment actua/, amb previsió d'entrades i despeses fins a 30
de setembre. Sense la seva ajuda
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grans parts: l'Església, enviada al
món (el món i l'home; els cristians; l'Església en el món); la
comunitat cristiana (fer comunitats

cr¡st¡ane~'

creure; celebrar,'

acompanyar,' relacionar-se i servir;
estructurar-se i funcionar),' més
enllà de la comunitat cristiana
(l'arxiprestat, la zona, la diòcesi,
l'Església catalana, l'Església universal). El curs se centrarà en la
comunitat cristiana, perquè és ella
el lloc i l'objectiu de la pastoral.
Ben aviat començarem a difondre'n els programes. Però des
d'aquf cridem l'atenció dels lectors

de QUADERNS sobre un curs
que valdrlem que es canvertls en
el curs que identifiqués el Centre.
I aixl acaba aquesta notIcia,
potser una mica llarga. Li deu haver passat com a la primavera
d'aquest any que es va allargant

entre sol i pluges. Que la saó de
la terra sigui també un signe de la
saó que el Centre bé es mereix després de vint anys de vida.
Barcelona, 18 de maig de 1988.

Josep M. Thtosaus
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COL'LABORADORS D'AQUEST NÚMERO
Montserrat Albet (musicòloga i directora del Centre de Documentació musical de Ja Gerièralitat de Catalunya), Pere Artís (musicògraf
i historiador, cap de redacció de la .Revista Musical Gatalana-), Joan
Baburés (delegat del Secretariat diocesà de Pastoral Litúrgica, Girona), Miquel Barbarà (vicari episcopal, Tarragona), Salvador Bardulet
(vicari episcopal de la zona sud de Vic: Igualada, Manresa i Calaf),
lIuls Bonet (delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, Barcelona), Narcls Bonet (compositor i director d'orquestra, París), Josep Casellas (cap de redacció del .Full Parroquial-, de Girona; cor- .
responsal de .Quaderns-), Josep M. Cervera (rector de Solius,
Girona), Sebastià Codina (rector de Vacarisses, Vic; corresponsal de
.Quaderns-), A. Cohí i Grau (compositor i director de l'Orquestra Simfònica Estela), Domènec Cols (director del Centre Permanent d'Animadors de cant litúrgic, Barcelona), Jaume Comellas (critic musical
de l' «Avui» i director de la «Revista Musical Catalana..), Gregori Estrada (compositor i organista, Montserrat), Miquel Àngel Ferrés (vicari de Sta. Maria de Blanes, Girona), Jordi Figueras (rector d'Albinyana i les' Peces, Tarragona; corresponsal de «Quaderns»), Ignasi
Forcano (rector de Sant Pau, Girona), Enric Gispert (musicòleg i mestre de capella de Sta. Maria del Mar, Barcelona), Josep lIigadas (director de la coHecció .Celebrar., del Centre de Pastoral Litúrgica,
Barcelona), Jordi Maluquer (director general de música, cinema i dansa de la Generalitat de Catalunya), Oriol Martorell (fundador i director de la Coral Sant Jordi, Barcelona), Jordi Mas Antó (assessor musical del Servei de Música de la Generalitat de Catalunya), Leo Massó
(director de cor i president de la Federació d'entitats corals de Cata-

lunya), Antoni Mirabet (membre de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social, Urgell; corresponsal de ..Quaderns»), Xavier Morlans (consiliari de JOBAC i membre de l'equip sacerdotal de Sta.
Coloma de Gramenet, Barcelona), Joaquim Pla (consiliari nacional
de Minyons Escoltes/Guies Sant Jordi de Catalunya, Girona), Narcís
Riba (vicari de Sta. Maria d'Igualada, Vic), Maria Frederica RoquetJalmar (abadessa del Monestir de Vallbona de les Monges), Carme
Sànchez (coordinadora de la Missa familiar, a la Mare de Déu dels
Dolors de Sants, Barcelona), Lluís Solà (rector de Sta. Maria de Blanes, Girona), Pere Soldevila (rector de Calders, Vic), Joan Soler Amigó
(autor de lletres i estudiós del folklore català, Badalona), Albert Taulé
(director del Departament de Música del Centre de Pastoral Litúrgica,
Barcelona), Catalina Terrats (responsable de cant del Monestir de SI.
Pere de les Puel'les, Barcelona), Salvador Torres (rector de Crist Rei,
Barcelona) i Josep M. Totosaus (director de .Quaderns-, Barcelona).
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LA NOSTRA RESPOSTA COM A CAPELLANS
AL MÓN RURAL D'AVUI·

IX TROBADA
DE CAPELLANS DEL MÓN RURAL
organitzada pel Departament de Pastoral rural
del Centre d'Estudis Pastorals
,

BEGUES
13, 14 i 15 de JUNY DE 1988

informació i inscripcions: F. Pardo (891 02 65) i J. Pausas (844 81 05)

CONSTRUIR COMUNITATS CRISTIANES
CURS BÀSIC DE PASTORAL

1.
2.

3.

t.:Església, enviada al món.
La comunitat cristiana:
fer comunitats cristianes
creure
celebrar
acompanyar
relacionar-se i servir
estructurar-se i funcionar.
Més enllà de la comunitat cristiana.

Una formació bàsica per a tots aquells -laics, religioses, religiosos, diaques i preveres- que són actius i responsables en les

nostres comunitats.
Dos dies per setmana, de 7.15 a 9 del vespre, d'octubre a juny.
L'octubre vinent es posarà en marxa el primer curs, un dia per

setmana: els dimarts, del 4 d'octubre al 13 de juny,

CENTRE D'ESTUDIS PASTORALS
Rivadeneyra, 6, 3r. 08002-Barcelona. Tel. 3174858

centre d"estudis pastorals

