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Recerca realitzada a partir d’una estada d’un mes (19 d’abril a 20 de maig de 2007) a Roma, sota la supervisió de 
Bianca Maria Antolini, Prof. Università di Roma2-Tor Vergata i Presidenta de la SIdM (Societat Italiana de Musicologia). 
Aquesta recerca s’ha realitzat amb el propòsit de completar i complementar la tesi doctoral en curs “La composición en 
lengua romance en la catedral de Tortosa (Tarragona) en la primera mitad del siglo XVIII”. L’objectiu principal de 
l’estada ha estat l’estudi de la influència de la música italiana durant les primeres dècades del segle XVIII, en les 
composicions en llengua romanç d’aquesta època conservades a l’arxiu musical de l’esmentada catedral. La 
metodologia aplicada ha estat, bàsicament, la consulta de bibliografia específica (sobre tot, de publicacions de difícil 
accés a Catalunya), així com la consulta directa de fonts italianes de l’època i l’estudi de les seves característiques 
(tipus d’escriptura, compasos més freqüents, estructura formal, veus/instruments utilitzats, ...). Aquest estudi s’ha 
realitzat a partir de la consulta de diferents arxius i biblioteques romanes (arxiu històric i biblioteca de la Accademia 
Nazionale di S. Cecilia, biblioteca del Pontificio Istituto di Musica Sacra, arxiu de la Chiesa del Gesú, arxiu de la Chiesa 
Nazionale Spagnola, biblioteca del Conservatorio di musica Santa Cecilia i Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 
Emanuele II), així com de la Biblioteca Apostolica i el Archivio Segreto del Vaticano. La recerca realitzada ha fet 
possible confirmar que, durant les primeres dècades del segle XVIII, hi ha una influència considerable de la música 
italiana “de moda” en les composicions de la catedral de Tortosa escrites en llengua vernacla i, després d’un estudi 
comparatiu i de l’anàlisi d’una mostra de les obres italianes i de la Seu, s’ha arribat a la conclusió de que, si bé hi ha 
elements italians en les composicions tortosines, no es perd en elles el llenguatge hispànic de la tradició, si no que més 
bé hi ha una convivència de tots dos, fins i tot en una mateixa obra.     



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This research was done during a one month period in Rome (19th April to 20th May, 2006), under the supervision of Pr. 
Bianca Maria Antolini, Professor at the Università di Roma2-Tor Vergata and President of the SIdM (Italian Musicology 
Society). This research has been done with the aim of completing and complementing the PhD thesis "La composicion 
en lengua romance en la catedral de Tortosa (Tarragona) en la primera mitad del siglo XVIII" [Music composing in 
Romance language in Tortosa Cathedral (Tarragona, Spain) in the first half of the 18th century]. The main reason to do 
this research in Rome was to study the influence of italian music of the first half of the 18th Century in the compositions 
in romance language that have survived in the music archive of the Tortosa cathedral. The applied methodology has 
been the use of specific bibliography (specially the sources that were hard to access in Catalonia, where the research is 
based), as well as the study of original sources of italian music of that time (way of writting, most frequent time 
signatures, estructures, instruments and voices used, etc...). This study took place at the historic archive and library of 
the Accademia Nazionale de S. Cecilia, the library at the Pontificio Istituto di Musica Sacra, the archives of the Chiesa 
del gesu and Chiesa Nazionale Spagnola, the library of the Conservatorio di Musica Santa Cecilia and the Biblioteca 
centrale Vittorio Emanuele II in Rome; and at the Biblioteca Apostolica and the Archivio Segreto in the Vatican. This 
research has confirmed that during the first decades of  the 18th Century there is a considerably important influece of 
the "fashionable" italian music and the compositions in romance language of the Tortosa cathedral. Also a comparative 
study and an analisis of samples of italian works and the Tortosa ones proves that although there is plenty of italian 
influence in the tortosa compositions, the hispanic language tradition doesn't get lost in this influence but it gets 
complemented by it.  
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Resum: Recerca realitzada a partir d’una estada d’un mes (19 d’abril a 20 de maig 

de 2006) a Roma, sota la supervisió de Bianca Maria Antolini, Prof. Università di Roma2-

Tor Vergata i Presidenta de la SIdM (Societat Italiana de Musicologia). Aquesta recerca 

s’ha realitzat amb el propòsit de completar i complementar la tesi doctoral en curs “La 

composición en lengua romance en la catedral de Tortosa (Tarragona) en la primera mitad 

del siglo XVIII”. L’objectiu principal de l’estada ha estat l’estudi de la influència de la 

música italiana durant les primeres dècades del segle XVIII, en les composicions en llengua 

romanç d’aquesta època conservades a l’arxiu musical de l’esmentada catedral. La 

metodologia aplicada ha estat, bàsicament, la consulta de bibliografia específica (sobre tot, 

de publicacions de difícil accés a Catalunya), així com la consulta directa de fonts italianes 

de l’època i l’estudi de les seves característiques (tipus d’escriptura, compasos més 

freqüents, estructura formal, veus/instruments utilitzats, ...). Aquest estudi s’ha realitzat a 

partir de la consulta de diferents arxius i biblioteques romanes (arxiu històric i biblioteca de 

la Accademia Nazionale di S. Cecilia, biblioteca del Pontificio Istituto di Musica Sacra, 

arxiu de la Chiesa del Gesú, arxiu de la Chiesa Nazionale Spagnola, biblioteca del 

Conservatorio di musica Santa Cecilia i Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele 

II), així com de la Biblioteca Apostolica i el Archivio Segreto del Vaticano. La recerca 

realitzada ha fet possible confirmar que, durant les primeres dècades del segle XVIII, hi ha 



una influència considerable de la música italiana “de moda” en les composicions de la 

catedral de Tortosa escrites en llengua vernacla i, després d’un estudi comparatiu i de 

l’anàlisi d’una mostra de les obres italianes i de la Seu, s’ha arribat a la conclusió de que, si 

bé hi ha elements italians en les composicions tortosines, no es perd en elles el llenguatge 

hispànic de la tradició, si no que més bé hi ha una convivència de tots dos, fins i tot en una 

mateixa obra.     

 

Abstract: This research was done during a one month period in Rome (19th April to 20th 

May, 2006), under the supervision of Pr. Bianca Maria Antolini, Professor at the Università 

di Roma2-Tor Vergata and President of the SIdM (Italian Musicology Society). This 

research has been done with the aim of completing and complementing the PhD thesis "La 

composicion en lengua romance en la catedral de Tortosa (Tarragona) en la primera mitad 

del siglo XVIII" [Music composing in Romance language in Tortosa Cathedral (Tarragona, 

Spain) in the first half of the 18th century]. The main reason to do this research in Rome 

was to study the influence of italian music of the first half of the 18th Century in 

the compositions in romance language that have survived in the music archive of the 

Tortosa cathedral. The applied methodology has been the use of specific bibliography 

(specially the sources that were hard to access in Catalonia, where the research is based), as 

well as the study of original sources of italian music of that time (way of writting, most 

frequent time signatures, estructures, instruments and voices used, etc...). This study took 

place at the historic archive and library of the Accademia Nazionale de S. Cecilia, the 

library at the Pontificio Istituto di Musica Sacra, the archives of the Chiesa del gesu and 

Chiesa Nazionale Spagnola, the library of the Conservatorio di Musica Santa Cecilia and 

the Biblioteca centrale Vittorio Emanuele II in Rome; and at the Biblioteca Apostolica and 

the Archivio Segreto in the Vatican. This research has confirmed that during the first 

decades of  the 18th Century there is a considerably important influece of the "fashionable" 

italian music and the compositions in romance language of the Tortosa cathedral. Also a 

comparative study and an analisis of samples of italian works and the Tortosa ones proves 

that although there is plenty of italian influence in the tortosa compositions, the hispanic 

language tradition doesn't get lost in this influence but it gets complemented by it.  

 



 

INTRODUCCIÓ 

 

La present recerca realitzada a partir d’una estada d’un mes (19 d’abril a 20 de maig 

de 2006) a Roma, sota la supervisió de Bianca Maria Antolini, Prof. Università di Roma2-

Tor Vergata i Presidenta de la SIdM (Societat Italiana de Musicologia), s’ha realitzat amb 

el propòsit de completar i complementar la tesi doctoral en curs “La composición en lengua 

romance en la catedral de Tortosa (Tarragona) en la primera mitad del siglo XVIII”.  

Abans de realitzar aquesta recerca a Roma, ja s’havia fet un primer apropament a 

aquest tema en el treball de recerca de 12 crèdits del doctorat de Musicologia (Departament 

d’Art - Universitat Autònoma de Barcelona), “La composición musical en lengua vernácula 

en el ámbito eclesiástico hispánico (primera mitad del siglo XVIII): villancicos a la Virgen 

de la Cinta de Josep Escorihuela en la catedral de Tortosa (Tarragona)”. En aquest treball 

que inclou la transcripció/edició crítica de 13 dels villancicos esmentats, així com un primer 

estudi general d’aquests, ja es deixa constància de que aquest gènere (el villancico), a més 

de conservar una part considerable de les característiques de la música més pròpiament 

hispànica, filtra una quantitat considerable dels gèneres i recursos compositius “de moda” 

de la música italiana de la mateixa època. D’aquesta manera i partint de la recerca 

realitzada previament, l’objectiu principal de l’estada ha estat l’estudi de la influència de la 

música italiana durant les primeres dècades del segle XVIII, en les composicions en llengua 

romanç d’aquesta època conservades en un emplaçament català importantíssim, com és 

l’arxiu musical de la Seu de Tortosa.  

La metodologia aplicada ha estat, bàsicament, la consulta de bibliografia específica 

(sobre tot, de publicacions de difícil accés a Catalunya), així com la consulta directa de 

fonts italianes de l’època i l’estudi de les seves característiques (tipus d’escriptura, 

compasos més freqüents, estructura formal, veus/instruments utilitzats, ...). Aquest estudi 

que s’ha realitzat a partir de la consulta de diferents arxius i biblioteques romanes i del 

Vaticà, ha fet possible confirmar que, durant les primeres dècades del segle XVIII, hi ha 

una influència considerable de la música italiana “de moda” en les composicions de la 

catedral de Tortosa escrites en llengua vernacla.  



En definitiva, el que s’ha intentat comprobar amb aquesta recerca és fins a quin punt 

les obres en llengua romanç mantindran en Tortosa les seves característiques més 

pròpiament hispàniques, especialment a partir de que, des de les primeres dècades del segle 

XVIII, serveixen com a medi d’absorció i filtració de les novetats estilístiques de la resta 

d’Europa, però sobre tot de Italia. 

 

 

METODOLOGIA UTILITZADA 

 

La metodologia aplicada ha estat la següent: 

1) Prèviament a l’estada a Roma s’ha procedit a l’estudi de la bibliografia 

disponible de que es tenia coneixement sobre la relació entre la influència de la música 

italiana en la música catalana, la relació i circulació dels músics entre Catalunya i Italia, la 

circulació de la música italiana a Catalunya, etc. durant la primera m. del segle XVIII, les 

edicions de fonts musicals catalanes i italianes en llengües romanç de l’època per tal de 

conèixer les seves característiques i recursos estilístics, i l’esmena i valoració que fan els 

tractats teòrics i escrits musicals més representatius del barroc hispànic i català del segle 

XVIII de la influència de la música italiana en el nostre patrimoni. 

 2) Durant l’estada s’ha procedit, d’una banda, a la consulta de la bibliografia 

específica, sobre tot pel que fa a les publicacions de difícil consulta a Catalunya (revistes 

especialitzades italianes, actes de congresos, publicacions periòdiques italianes d’època, 

edicions esgotades de llibres, edicions d’època de música i tractats teórics, etc.), de 

diferents biblioteques i/o arxius de Roma, principalment de la biblioteca i arxiu històric de 

la Accademia Nazionale di S. Cecilia, de la biblioteca del Pontificio Istituto di Musica 

Sacra i de la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, així com de la Biblioteca 

Apostolica del Vaticà i, d’altra banda, s’ha realitzat una consulta directa de les fonts 

italianes en llengua romanç de l’època, per tal de procedir a l’estudi de les seves 

característiques: tipus d’escriptura (utilització o no d’ennegriments, ús que es fa de les 

barres de compàs, claus altes / claus baixes etc.), compasos més freqüents (ús del compàs 

de proporció menor o utilització més habitual de compasos binaris, etc.), escriptura modal / 

tonal, estructura formal de les obres (presència del recitat i l’ària, dels moviments de dansa, 



etc.), nombre i tipus de veus i instruments (ús o no de la policoralitat, presència de violins, 

etc.), etc. La consulta d’aquestes fonts s’ha realitzat, en Roma, en l’arxiu històric de la 

Accademia Nazionale di S. Cecilia (secció musical 1650-1870), en l’arxiu de la Chiesa 

Nazionale Spagnola, en la biblioteca del Conservatorio di musica Santa Cecilia, així com 

en el Archivio Segreto del Vaticà. 

3) Finalment, al tornar de l’estada s’ha realitzat un treball posterior d’estudi 

bibliografic del material recollit, així com un estudi comparatiu entre les dades recollides a 

partir de les fonts manuscrites italianes consultades i el fons musical de la catedral de 

Tortosa en llengua vernacla del barroc musical del segle XVIII.   

 

 

RECERCA REALITZADA 

 

La meva tesi doctoral es basa en l'estudi de fonts documentals i musicals 

(patrimonials) inèdites d'un rellevant arxiu catedralici català (la seu de Tortosa). A principis 

del segle XVIII resulten evidents les connexions entre la música italiana i la catalana, en el 

marc de la guerra de successió: la presència a Barcelona de la capella musical de l'arxiduc 

d’Austria, Carles III, va resultar fonamental per al desenvolupament de la música catalana 

donat que va comportar la presència de nombrosos músics foranis, tant austriacs com 

italians (el baró d’Astorga i Giuseppe Porsile van ésser mestres de la capella reial de Carles; 

Giulio Cavaletti va ésser primer tenor, i altres cantants italians que van formar part 

d'aquesta capella van ser: Gianbattista Ferrari, Pietro Alberti, ...) o d'altres llocs però també 

en eixe cas, la majoria d'ells formats a Itàlia. D’altra banda, amb el posterior triomf de Felip 

d’Anjou (Felip V), encara que també hi va comportar la penetració de certes novetats 

musicals franceses, va continuar la presència i influència cada cop més marcada de les 

tendències i els músics italians que cada vegada eren més nombrosos en les capelles tant 

profanes com eclesiàstiques (mestres de capella, però també cantants i instrumentistes), de 

manera que la filtració de la moda de la música italiana en el territori hispànic va ser un fet 

a tot arreu dels territoris: utilització cada vegada més clara i definida de formes i gèneres 

d’origen transalpí (cantates, recitats-àries...), ús d'una instrumentació de colorit italià (ús 

quasi obligat de violins, nova presència d’oboès...), etc. 



La relació entre la música italiana i l’espanyola resulta llavors tan evident que, fins i 

tot els propis músics i teòrics de l’època tracten el tema en manuscrits i impresos. Per posar 

un exemple, el Baró d’Astorga (músic italià d’ascencència espanyola) escriu, en el pròleg 

d’un imprés de cantades seves (1726), el següent:  
“Aunque la Musica, no menos que todas las otras sciencias, sea, por lo que mira a su principal objeto, 
siempre la misma en cualquier Pais, no obstante se observa que ò por la diversidad del methodo, con 
que es tratada, ò por la variedad en los genios de los que la profesan, ella diffiere de un clima a otro 
notablemente. [...] los mejores Authores, que han escrito de esta sciencia, reduciendo à la practica de 
una bien ordenada melodia las reglas puramente theoricas de los antiguos Escritores, son ò 
Españoles, o Italianos. Y puede bien dezirse que las composiciones Musicales publicadas de un siglo 
a esta parte en Italia, y en España, parecen, para dezirlo assi, formadas sobre el mismo modelo [...]” 

 

En el cas concret de Tortosa, després d’un acurat estudi de la documentació no s’ha 

pogut documentar la participació de músics italians en la capella catedralícia però, no 

obstant, sí que hi ha una correspondència habitual (que queda recollida en les actes 

capitulars de la seu) amb Roma i, sobre tot, una influència de l’estil italià en les 

composicions de les primeres dècades del segle XVIII. En aquest aspecte, pareix que els 

músics de la catedral, sobre tot l’organista i el mestre de capella, estaven al corrent de les 

novetats musicals i de la moda, tant de la tratadística contemporània, com de l’estil italià de 

manera que, ja des de 1713 hi trobem composicions amb l’estructura recitat-ària, presència 

de violins, aplicació de l’estil concertant, etc. D’aquesta manera, al comparar una selecció 

de fonts musicals manuscrites italianes (sobre tot, de Giuseppe Porsile i d’Emanuele 

d’Astorga) i de la seu de Tortosa, de la mateixa època i escrites en llengua romanç, hi 

trobem que en les composicions tortosines estudiades es conjugen els recursos hispànics 

tradicionals amb les novetats de la música italiana, per posar uns exemples, de la següent 

manera: en les obres de Tortosa es sol utilitzar l’arquetip de l’esquema del trio barroc, això 

és, dos violins i baix (més el preceptiu acompanyament). Les primeres notícies de la 

presència de violins en aquesta seu daten de 1711 (vid. Ya el sol amanece, albricias de 

Josep Escorihuela). No obstant però, sembla que no es renuncia a continuar utilitzant 

encara prou anys després, encara que sols en ocasions especials,  altres instruments ja 

retardataris com la xirimia o el sacabutx (vid. Albricias, albricias o Haga el clarín la seña, 

de Josep Escorihuela). D’altra banda, l’ús que es fa dels violins ja no té el paper de doblar 

les veus sinò que, a partir de la segona dècada del segle XVIII, va adquirint cada cop més, 

un llenguaje idiomàtic propi i una major presència en seccions introductòries, interlulis o 



postludis; pel que fa a la forma o construcció d’aquestes composicions, a l’utilització 

d’estribillo-cobles s’uneixen, relativament aviat, noves estructures com el recitat i l’ària. 

Així mateix hi trobem internament, tant en aquestes noves seccions com en les més 

tradicionals, introduccions, interludis o conclusions  instrumentals, així com la tan italiana 

estructura “da capo”; etc. 

 

 

CONCLUSSIÓ 

 

L’estada m’ha servit, a més de per completar la informació bibliogràfica, sobre tot 

per conèixer de primera mà les fonts musicals manuscrites italianes (on he pogut veure el 

tipus de paper utilitzat, les marques d’aigua, l’escriptura,…).  

Després de la recerca realitzada a partir de les dades recollides (bibliogràfiques i de 

fonts musicals) he arribat a la conclussió de que es podria dir que, en general, les 

composicions en llengua romanç de la catedral de Tortosa (1ª m. del segle XVIII) i sobre 

tot del villancico es mouen dins dels marges comuns d’allò que resultaba ser el génere de la 

primera mitad del setecientos, en el sentit de que no sols inclouen la tradicional estructura 

d’estribillo i cobles, sinò que resulten ser, en realidad, petites cantates de carácter 

multiseccional així com bona mostra de la convivència del llenguatge tradicional i la forta 

influència del nou estil italià.  
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