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ABSTRACT 

A començaments del segle XVI, en una època en la qual la diòcesi de Toledo era l’entitat 

eclesiàstica més important d’Espanya, el Cardenal Cisneros ordenà imprimir una sèrie de 

llibres. Aquestes eren les primeres fonts que involucraven les melodies toledanes en el 

ritu francoromà, i foren editades amb l’objectiu d’esdevenir un model per a totes les 

esglésies subordinades a aquesta diòcesi, tot i que probablement la seva transcendència 

traspassà aquests límits. Aquests impresos, entre els quals trobem l’Intonarium 

Toletanum, van esdevenir una font de referència per a molts compositors espanyols de 

l’època. A partir de la hipòtesi que probablement Antonio de Cabezón, músic al servei de 

la cort espanyola, va arribar a conèixer aquestes melodies, el nostre propòsit és establir, 

mitjançant l’anàlisi sistemàtica de l’Intonarium Toletanum i els himnes continguts en les 

Obras de música para tecla, arpa y vihuela, si Cabezón va poder basar-se en les melodies 

de l’Intonarium Toletanum per a la composició dels seus himnes.  

 

 

A comienzos del siglo XVI, en una época en la cual la diócesis de Toledo era la entidad 

eclesiástica más importante de España, el Cardenal Cisneros ordenó imprimir una serie 

de libros. Estas eran las primeras fuentes impresas que involucraban las melodías 

toledanas en el rito romano-franco, y fueron editadas con el objetivo de ser un modelo 

para todas las iglesias subordinadas a esta diócesis, aunque probablemente su 

trascendencia traspasó estos límites. Estos impresos, entre los cuales encontramos el 

Intonarium Toletanum, acabaron siendo una fuente de referencia para muchos 

compositores españoles de la época. A partir de la hipótesis de que probablemente 

Antonio de Cabezón, músico al servicio de la corte española, llegó a conocer estas 

melodías, nuestro objetivo es establecer, mediante el análisis sistemático del Intonarium 

Toletanum y los himnos contenidos en las Obras de música para tecla, arpa y vihuela, si 

Cabezón pudo basarse en las melodías del Intonarium Toletanum para la composición de 

sus himnos.  

 

  



 

 

  



 

 

 

In the early sixteenth century, at a time when the Diocese of Toledo was the most 

important ecclesiastical entity of Spain, Cardinal Cisneros ordered to print a series of 

books. These were the first printed sources involving the Toledan melodies in the Franco-

Roman rite, and were edited in order to be a model for all churches subordinate to this 

diocese, although probably its importance went beyond these limits. These sources, 

among which there is Intonarium Toletanum, ended up being a source of reference for 

many Spanish composers of the time. From the hypothesis that probably Antonio de 

Cabezón, musician at the service of the Spanish court, came to know these melodies, our 

aim is to establish, through a systematic analysis of Intonarium Toletanum and the hymns 

contained in the Obras de música para tecla, arpa y vihuela, if Cabezón could be based 

on the melodies of Intonarium Toletanum for composing his hymns. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En l’Inventario de pinturas de 16361 es descriu un retrat d’Antonio de Cabezón (ca. 1510-

1560) que va encarregar Felip II a Alonso Sánchez Coello: 

Lienzo al óleo de 5 pies largo, ancho poco menos, moldura pintada en el 

mismo lienzo en que está retratado Cabezón el siego, tocando un órgano, 

vestido de negro, asentado sobre un escaño y una almohada dorada y está 

entonando2 el órgano un muchacho Coronado de laurel y en la cinta unas 

flautas. Es de mano de Alonso Sánchez Coello.3 

Per desgràcia, en l’incendi del 1734 de l’Alcázar de Madrid es va perdre l’únic retrat 

existent de l’organista més distingit dels regnats de Carles V (1500-1558) i Felip II  (1527-

1598) i desconeixem l’aspecte que tenia el músic burgalès4.  

Tot i així, podem apreciar que el quadre no era un simple retrat, sinó que mostrava 

Cabezón com a intèrpret i en una situació que devia ser habitual en la seva vida 

quotidiana. Era habitual que alguns nens del cor fossin els encarregats de manxar l’orgue. 

A partir de la situació narrada podem imaginar que, probablement, Cabezón va conèixer 

les melodies de la litúrgia que utilitzà com a cantus firmus en moltes de les seves obres 

sentint-les cantar del cor.  

                                                 
1 El Museu del Prado ofereix una transcripció d’aquest inventari catalogada amb la signatura SG PRA.Gen. 

(55) v.2. Consulteu: https://content2.museodelprado.es/doclinks/47/47b9/47b9d9ee-6a80-46b0-b702-

61d656adfbdc/sgpragen55v2_4b30ad17-be91-b7ec-c3d5-

961f3132f8c9.pdf?_ga=1.212521043.615710297.1458996206. Consultat el 26 de març del 2016. 
2 El verb entonar s’utilitzava a Castella com un sinònim de manchar (terme utilitzat a Aragó), i per tant és 

l’acció d’insuflar aire a les manxes amb una o diverses palanques. GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; 

GONZÁLEZ URIOL, José Luis (2014). “Práctica de tañedores, entre los siglos XVI y XXI”. Anuario musical: 

Revista de musicología del CSIC, núm. 69 (2014), p. 296. Disponible a: 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/174/176 
3 Vegeu el llibret del disc CABEZÓN, Antonio de (2010). Invenciones de Glosas de Antonio de Cabezón. 

[Enregistrament sonor]. Ministriles de Marsias, intèrprets; [S.l.]: NBMusika. NB024, p. [4]. 
4 ARTIGAS PINA, Javier; EZQUERRO ESTEBAN, Antonio (2014). “Antonio de Cabezón, redivivo.” Anuario 

musical: Revista de musicología del CSIC, núm. 69 (2014), p. 34. Disponible a: 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/158/159. També podeu 

consultar: ROIG-FRANCOLÍ, Miguel Ángel (2010). “Semblanzas de Compositores Españoles: Antonio de 

Cabezón (1510-1566).” Revista de la Fundación Juan March, núm. 429 (Abril 2010), p. 2. Disponible a: 

http://recursos.march.es/web/musica/publicaciones/semblanzas/pdf/antonio-cabezon.pdf 

https://content2.museodelprado.es/doclinks/47/47b9/47b9d9ee-6a80-46b0-b702-61d656adfbdc/sgpragen55v2_4b30ad17-be91-b7ec-c3d5-961f3132f8c9.pdf?_ga=1.212521043.615710297.1458996206
https://content2.museodelprado.es/doclinks/47/47b9/47b9d9ee-6a80-46b0-b702-61d656adfbdc/sgpragen55v2_4b30ad17-be91-b7ec-c3d5-961f3132f8c9.pdf?_ga=1.212521043.615710297.1458996206
https://content2.museodelprado.es/doclinks/47/47b9/47b9d9ee-6a80-46b0-b702-61d656adfbdc/sgpragen55v2_4b30ad17-be91-b7ec-c3d5-961f3132f8c9.pdf?_ga=1.212521043.615710297.1458996206
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/158/159
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En la dedicatòria a Felip II de les Obras de música para tecla, arpa y vihuela5, Hernando 

explica que aquest és el llibre heredero y successor de su ingenio [referint-se a Antonio], 

aunque no tan rico como pudiera quedar si su autor uviera tenido el tiempo y quietud 

necessario para escrevir6. Tot i així, sabem que Cabezón no va poder escriure-les perquè 

no sabia escriure, com demostren alguns documents publicats per Higini Anglès: 

En Valladolid a IIII de agosto de mil DXLIIII se dieron y pagaron a Antonio 

de Cabeçón, el ciego músico y organista de sus magestades, los diez mil mrs... 

e firmólo de su nombre por él a su ruego porque dixo que no sabia escrevir, 

Francisco de Soto, músico de cámara y Juan de Cabeçón, su hermano. 

El dicho día [del tercio segundo de 1548] se dieron y pagaron a Antonio de 

Cabeçón, músico tañedor de tecla, los XXVI mil DCLXVI mrs. de su cuenta, 

y más otros IIII mil por su hijo Agustín de Cabeçón del dicho tercio segundo 

y fírmalo por él porque dixo que no sabia escrivir7. 

A més de la publicació d’Hernando de Cabezón és possible que les obres d’Antonio de 

Cabezón es trobin en tres altres fonts, ja que l’atribució de les obres és dubtosa. La primera 

d’elles és el Libro de Cifra Nueva (1557)8 de Luis Venegas de Henestrosa (ca. 1510 – ca. 

1570), publicada quan Antonio de Cabezón tenia quaranta-set anys, en la qual trobem 

algunes obres d’ “Antonio”9.  

                                                 
5 CABEZÓN, Antonio de (1578). Obras de música para tecla, arpa y vihuela, de Antonio de Cabeçon, Musico 

de la camara y capilla del Rey Don Philippe nuestro Señor. Recopiladas y puestas en cifra por Hernando 

de Cabeçón, su hijo. Madrid: Francisco Sánchez. L’exemplar de la Biblioteca Nacional d’Espanya està 

disponible a: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-202212 
6 CABEZÓN, Antonio de (1578), op. cit., f. 1v. 
7 Ambdós fragments dels Libros de Veeduría s’han extret del comentari de Paco Rubio contingut en el 

llibret del disc CABEZÓN, Antonio de (2010), op. cit., p. [5].    
8 VENEGAS DE HENESTROSA, Luis (1557). Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela, en el qual se 

enseña brevemente cantar canto llano, y canto de órgano, y algunos avisos para contrapunto. Alcalá de 

Henares: Juan de Brocar. ANGLÈS, Higini (1944). La música en la corte de Carlos v, con la transcripción 

del Libro de Cifra Nueva para tecla, arpa y vihuela de Luis Venegas de Henestrosa (Alcalá de Henares, 

1557). Barcelona: Instituto Español de Musicología, CSIC. Col·lecció: "Monumentos de la Música 

Española" II, 1944. 
9 És interessant el comentari que en fa Paco Rubio: “Pero no solo Venegas utilizó la mención incompleta 

de Antonio (en uno de los Ave maris stella, seguro que es Cabezón, porque una versión de esa misma obra 

figura también en el volumen de Hernando), sino que, al menos en otro caso, Venegas se sirvió de la música 

de Cabezón sin ni siquiera nombrarlo. Se trata del Pange Lingua a tres voces contenido en esta grabación, 

mostrado también por Hernando entre las obras de su padre. En otro lugar, planteamos que la publicación 

de Hernando de Cabezón, que es una reivindicación de las obras de su padre, pudo nacer como reacción al 

volumen de Venegas de Henestrosa, para que, aunque hubiera muerto el hombre, no muriese también su 

nombre [...]. Se trataría de una manifestación más de la eterna batalla por la propiedad intelectual entre el 

autor y el intérprete.” Vegeu el llibret del disc CABEZÓN, Antonio de (2010), op. cit., pp. [3-4]. 
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Tot i ser coetanis, no tenim cap indici que Luis Venegas de Henestrosa i Antonio de 

Cabezón s’arribessin a conèixer10, però sabem del cert que Hernando de Cabezón va tenir 

la tabulatura de Venegas com a model de referència. El contracte firmat per Hernando de 

Cabezón i Francisco Sánchez, l’impressor, conté diverses clàusules en les quals es cita el 

llibre de Venegas11. Pel que fa a les obres, desconeixem com va arribar a conèixer-les (si 

les va sentir o si va partir d’algun manuscrit12). 

Les altres dues fonts que poden contenir obres d’Antonio de Cabezón són els manuscrits 

48 i 242 de la Universitat de Coïmbra. Algunes de les obres d’ambdues fonts són d’ 

“Antonio Cabeçon o cego. Obras para tanger”13. 

Cal que tinguem present alguns aspectes pel que fa a la transmissió de les Obras de 

música para tecla, arpa y vihuela (1578), editades per Hernando de Cabezón, tot i ser 

sens dubte la font més important que conté obres d’Antonio de Cabezón.  

Hernando ens explica que les obres contingudes en aquest volum només són las migajas 

que caían de su mesa, les peces que ensenyava als seus alumnes14. Aquestes van ser 

                                                 
10 “Estricto coetáneo del franciscano y teórico musical Fray Juan Bermudo, que conocía sus obras, fue 

compañero de músicos como Miguel de Fuenllana, Diego del Castillo, Fray Tomás de Santa María, Luis 

Venegas de Henestrosa, [...] y tuvo contacto personal con Nicolás Gombert, Pathie, Jean Mouton y Thomas 

Crecquillon. Conoció muy posiblemente al burgalés Francisco de Salinas [...] y, acaso, como niños cantores 

en la catedral de Ávila, a Tomás Luis de Victoria y a Sebastián de Vivanco, entre otros muchos músicos 

con quienes, por razón de fechas y lugares de actividad, pudo haber coincidido…” Vegeu ARTIGAS PINA, 

Javier; EZQUERRO ESTEBAN, Antonio (2014), op. cit., p. 34. 
11 Especifica: “Que los números y letra de los dichos libros han de ser del tamaño, suerte y forma de la en 

que está impreso un libro de Hinestrossa de tecla y vihuela impreso en Alcalá, que queda en poder del dicho 

Hemando de Cabezón firmado del dicho Francisco Sánchez.” També indica: “Que los números que ha de 

llevar la dicha impresión en las reglas los ha de hacer fundir el dicho Francisco Sánchez más corpulentos 

que los que están en el dicho libro de Hinestrossa, de manera que queden más gruesos y cubiertos de tinta 

que los del dicho libro, y se pueden leer y entender con más claridad.” També volia que s’afegissin els 

gravats d’una vihuela i d’una arpa, com els que apareixen en el foli 9 en el pròleg del llibre de Venegas. 

Per a més detalls consulteu GRIFFITHS, John (2007). "Venegas, Cabezón y la música para tecla, arpa y 

vihuela". Morales, Luisa (ed). Cinco siglos de música para tecla española: Actas de los Symposia FIMTE 

2002-2004. Almería: Asociación Cultural Leal, pp. 163-164. 
12 No s’ha conservat cap exemplar manuscrit de l’obra contemporani a l’època d’Antonio de Cabezón. Tot 

i així, Felip Pedrell sabia de l’existència d’un manuscrit de l’any 1881 fet per August Gottfried Ritter (1811-

1885): “En el catálogo 78 (n° 157) de la casa del anticuario de Berlín Leo Liepmannsohn, apareció, el año 

de 1889, una copia manuscrita moderna del libro de Cabezón, hecha en 1881 por Mr. Ritter, celebrado 

organista de Magdeburg. Se ignora a quien fue vendida esta copia.” Vegeu PEDRELL, Felip (1895). 

Hispaniae Schola Música Sacra. [Antonius a Cabezón]. Leipzig: Breitkopf & Härtel, vol. III, p. LVI. 

També conservem un manuscrit del mateix Felip Pedrell, conservat en la Biblioteca de Catalunya amb el 

topogràfic M 795. 
13 ARTIGAS PINA, Javier; DELGADO PARRA, Gustavo; EZQUERRO ESTEBAN, Antonio; GONZÁLEZ MARÍN, 

Luis Antonio; GONZÁLEZ URIOL, José Luis; GONZÁLEZ VALLE, José Vicente (eds.), (2010). Antonio de 

Cabezón (*1510; †1566). Obras de Música para tecla, arpa y vihuela (Madrid, Francisco Sánchez, 1578). 

4 vols. Barcelona-Saragossa: CSIC, Institución “Fernando el Católico”, pp. 8-9. 
14 “Estas jornadas y ocupaciones, no le dexaron escreuir como lo hiziera si tuuiera quietud y tiempo, y assi 

lo que en este libro va, mas se pueden tener por migajas que cayan de su mesa, que por cosa que el huuiesse 

hecho de proposito ni de assiento, por que no son mas que las lectiones que el daua a sus discipulos: las 
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publicades pòstumament dotze anys després de la mort del seu pare. Desconeixem si 

Hernando va transcriure les obres de memòria (fet poc plausible tenint en compte el 

volum de les obres del seu pare) o si va partir d’un manuscrit contemporani a Antonio de 

Cabezón15. El cert és que la transmissió de les obres de Cabezón i d’altres compositors 

de música per a tecla16 no ha estat tan directa com la d’altres obres, de les quals ens ha 

arribat un manuscrit de la mà del propi compositor o, en alguns casos, fins i tot l’autor 

n’ha supervisat l’edició (com va ser el cas de Guillaume de Machaut17). Per altra banda, 

cal tenir present que el mateix Hernando de Cabezón era compositor. Com podem estar 

segurs que no va intervenir en corregir o millorar l’obra del seu pare? Com podem estar 

segurs que algunes obres contingudes en aquesta font i atribuïdes a Antonio de Cabezón 

no són en realitat d’Hernando? 

Mirem-ho ara focalitzant-nos en el cantus firmus. Moltes de les obres d’Antonio de 

Cabezón parteixen d’una melodia litúrgica. Aquest és el cas dels fabordons, dels Kyries i 

dels himnes, entre d’altres. Però en l’època d’Antonio de Cabezón els compositors no 

partien d’una font tal com poden fer els compositors en l’actualitat. Les biblioteques 

particulars no eren tan extenses com ho són avui dia, i és molt probable que els 

compositors de l’època no componguessin amb el cantoral al costat.  

Per altra banda, la gent coneixia de sobres aquestes melodies. L’himne Ave maris stella, 

per exemple, era un himne que estava en la memòria col·lectiva, perquè es cantava quasi 

cada dissabte (fins i tot existia la festa anomenada Santa Maria del Dissabte). Aquestes, 

doncs, eren melodies que es coneixien de memòria (i no sols els músics), però no de 

manera exacta.  

La idea que tenim nosaltres d’aprendre’ns una melodia de memòria és molt diferent. 

Nosaltres tenim la melodia escrita i en memoritzem els detalls. Però en l’època les 

                                                 
quales no eran conforme a lo que sabia el Maestro, sino a la medida de lo que ellos podian alcançar y 

entender.” Vegeu CABEZÓN, Antonio de (1578), op. cit., f. 6r. 
15 Vegeu la nota al peu núm. 12. Durant el Renaixement i el Barroc eren habituals les còpies manuscrites 

fetes a partir d’impresos. Moltes vegades, quan sols es podia consultar (però no adquirir) una font impresa, 

s’optava per copiar-la a mà. Si al 1811 encara es feien còpies manuscrites de l’imprès d’Hernando de 

Cabezón podem suposar que en l’època contemporània a Antonio de Cabezón existien còpies manuscrites 

del llibre. 
16 En general, les obres per a tecla que s’han conservat es troben recopilades en col·leccions, no en 

manuscrits del propi compositor. 
17 ARLT, Wulf. "Machaut, Guillaume de" [en línia]. Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford 

University Press. Disponible a: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/51865 
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melodies no es coneixien veient-les, sinó escoltant-les, i segurament cada vegada 

escoltaven una versió diferent. 

Vegem per exemple l’estructura d’un himne. Aquest es podia cantar en alternatim, ja que 

en els himnes la melodia és la mateixa per a totes les estrofes. Així doncs, una estrofa la 

podien fer en cant pla, una altra en polifonia, una altra la podia fer l’organista i una altra 

els ministrils. Hi ha himnes que sols tenen quatre estrofes (com és el cas de Te lucis ante 

terminum), però n’hi ha d’altres, com el Sacris sollemnis, que poden contenir fins a nou 

estrofes. És lògic pensar que feien variacions en cada una de les estrofes. Si nosaltres 

mateixos quan interpretem una obra ornamentem en la repetició, és molt probable que 

ells també ho fessin si aquella melodia la repetien diverses vegades.  

Així doncs, el que es coneixien eren les sonoritats de les melodies litúrgiques. Sols calia 

que aquella peça fos identificable. A partir d’aquí, amb més o menys llibertat, es podien 

fer certes modificacions.  

Això ens porta a pensar si realment les melodies que trobem als cantorals es cantaven 

exactament tal com apareixen en les fonts. Un himne com l’Ave maris stella podia tenir 

moltes variants. En aquest context, un imprès com l’Intonarium Toletanum tenia com a 

objectiu servir de model, però això no significa que aquest model es difongués i es seguís 

rigorosament. Les fonts que tenen senyals d’ús (anotacions i modificacions en la melodia) 

ens demostren, per una banda, que es seguia aquest model, i per l’altra, que aquest era 

adaptat en alguns punts. Per tant, tot i que una font escrita pot ser el model o “l’ideal”, 

aquesta no ens mostra les variants que es devien cantar d’aquests himnes, sols una part 

del que aquestes van ser o la base de la qual partien. 

Així doncs, podem suposar que Antonio de Cabezón va conèixer la música que 

acompanyava la litúrgia sentint-la dels cantors, però no podem estar tant segurs que els 

cantors cantessin amb exactitud el que deien els cantorals18. Les fonts escrites eren un 

guió per als cantors i els intèrprets, però a partir d’aquí hi havia certa llibertat.  

                                                 
18 Un exemple molt evident és el de la semitonia subintellecta: “Es bien conocida la cuestión de la semitonía 

subintelecta en la música antigua ibérica, cuestión que se refiere a la práctica interpretativa de alterar 

determinadas notas a pesar de que las alteraciones no vengan expresamente escritas en la partitura, lo cual 

viene a ser la aplicación práctica del concepto de musica ficta recogido por las fuentes no españolas. Esta 

práctica no sólo no se circunscribe a la música vocal, sino que incluso se agrava en las fuentes de música 

instrumental. El estudio de las fuentes impresas de música de tecla del siglo XVI y principios del XVII (es 

decir, Venegas, Cabezón y Correa) evidencia que es necesario añadir alteraciones no escritas.” Vegeu 

BERNAL RIPOLL, Miguel (2014). “Reflexión sobre algunos problemas de semitonía subintelecta (musica 

ficta) en la música de Cabezón a partir de las fuentes vihuelísticas”. Anuario musical: Revista de 
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Els cantors podien fer lleus modificacions en la manera de cantar una melodia fent petites 

ornamentacions o modificant algunes alteracions. Però aquesta llicència per modificar les 

melodies era molt més lliure per als compositors de tabulatures. Com ja hem vist, sols 

calia que els oients identifiquessin l’obra. A partir d’aquí, aquests cantus firmus donaven 

lloc a noves obres que recordaven les melodies litúrgiques. 

Per tant, quan analitzem el cantus firmus en les obres d’Antonio de Cabezón, cal tenir 

present alguns aspectes: 

 Tractant-se d’una publicació que no ha dut a terme el mateix compositor i que fou 

publicada pòstumament, la transmissió de les obres contingudes en l’edició 

d’Hernando no és directa. 

 Com a teclista que era, Antonio de Cabezón tenia certa llibertat per utilitzar les 

melodies litúrgiques i posar-les al servei de la seva obra (tant a nivell harmònic 

com a nivell melòdic) mentre aquestes fossin recognoscibles. 

 És probable que Antonio de Cabezón sentís moltes variants diferents de la mateixa 

melodia, sobretot si aquesta es repetia diverses vegades a l’any i fins i tot diverses 

vegades en la mateixa cerimònia.  

 

Així doncs, és molt probable que les melodies que va sentir Cabezón no fossin exactament 

iguals a les fonts de les quals partien els cantors que va sentir, i probablement ell tampoc 

les utilitzava amb exactitud. 

1.1. HIPÒTESI I PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ 

Antonio de Cabezón va estar molt vinculat a la cort de Felip II, a qui va acompanyar en 

els seus viatges quan aquest era encara príncep19. Uns anys abans el cardenal Cisneros va 

editar i va enviar a imprimir una sèrie de llibres per a la diòcesi de Toledo. L’objectiu era 

unificar la música i la litúrgia de la diòcesi i esdevenir un model en la manera de cantar 

                                                 
musicología del CSIC, núm. 69 (2014), p. 171. ISSN 0211-3538. Disponible a: 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/167/169 
19 L’any 1543 Felip II va contraure matrimoni amb la infanta María Manuela de Portugal (1527-1545) i va 

ser nomenat regent. Des de l’any 1548 fins a la seva mort, Antonio de Cabezón, que llavors tenia trenta-

vuit anys, va estar exclusivament al servei de Felip II com a músic de tecla de la seva capella i cambra. Des 

del 1548 fins al 1551 té lloc el primer viatge per Europa. Al 1554 tornarà a viatjar acompanyant Felip II, 

aquest cop a Anglaterra i a Flandes. Felip II, que a partir de l’any 1556 ja era rei, no tornarà a Espanya fins 

al 1559, mentre que Cabezón va rebre el permís per tornar l’any 1556. L’any 1560 el rei es casa amb Isabel 

de Valois i l’any següent la cort s’estableix a Madrid. En aquests anys Cabezón viurà a Toledo i Madrid 

fins a la seva mort.  
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el ritu romà i les seves variants toledanes. Un d’aquests llibres, l’Intonarium Toletanum20, 

conté una secció dedicada als himnes. El vincle entre la Cort i la diòcesi de Toledo ens 

porta a preguntar-nos si Cabezón va arribar a conèixer (a escoltar) les melodies de 

l’Intonarium Toletanum. La pregunta d’investigació que pretenc resoldre en aquest treball 

és: Antonio de Cabezón va basar-se en els himnes de l’Intonarium Toletanum, la font de 

referència, per compondre els himnes de les Obras de música para tecla, arpa y vihuela? 

La hipòtesi que m’ha portat a fer aquest treball és que molt probablement Cabezón va 

poder sentir els himnes d’aquesta font interpretats pels cantors de la diòcesi de Toledo i 

que es va inspirar en aquestes melodies per compondre els seus himnes. 

1.2. OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest treball és determinar si Antonio de Cabezón va partir de l’Intonarium 

Toletanum per compondre els himnes de les Obras de música para tecla, arpa y vihuela. 

Els punts que hem presentat anteriorment21 fan que probablement mai arribem a estar 

segurs de si va utilitzar aquesta font. Tot i així, en aquest treball pretenc esbrinar si va 

arribar a inspirar-se en l’Intonarium Toletanum analitzant les similituds i diferències entre 

aquesta font i la tabulatura. 

1.3. JUSTIFICACIÓ  

La interpretació dels himnes de Cabezón en alternatim ha portat a molts organistes a 

investigar sobre les fonts de cant pla que es poden utilitzar per alternar amb les estrofes 

de l’orgue22. Així doncs, molts organistes ja han estudiat si una font com l’Intonarium 

Toletanum pot utilitzar-se per a la interpretació d’alguns himnes concrets. Fins ara, però, 

no s’ha estudiat aquesta possibilitat de manera sistemàtica23. Aquest treball pretén 

                                                 
20 CISNEROS, Francisco Jiménez (ed.), (1515). Intonarium Toletanum. Alcalá de Henares: Arnao Guillén 

de Brocar.  
21 Vegeu la pàgina 6. 
22 Vegeu JACOBS, Charles G. (ed.), (1967-1986). The Collected Works of Antonio de Cabezón. 5 vols. 

Brooklyn, Nova York: The Institute of Mediaeval Music Ltd.; DODERER, Gerhard; BERNAL RIPOLL, Miguel 

(eds.), (2010). A. de Cabezón. Ausgewälte Werke für Tasteninstrumente. 4 vols. Kassel: Bärenreiter.; 

ARTIGAS PINA, Javier et. al. (eds.), (2010), op. cit. 
23 Un estudi semblant centrat en els himnes per a vihuela i amb un enfoc diferent és el de Wladimir Carrasco. 

Vegeu CARRASCO MOSCOSO, Wladimir Eduardo (2012). Los himnos en el repertorio de la vihuela. Treball 

Final de Màster: Escola Superior de Música de Catalunya. 
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sistematitzar l’estudi i comparació entre els himnes d’Antonio de Cabezón i la font de 

cant pla que pretenia ser el model de referència en l’època del compositor. 

1.4. JUSTIFICACIÓ DE LA FONT DE REFERÈNCIA 

Per a la realització del treball calia escollir una font amb la qual establir la comparació. 

Els criteris que m’han portat a escollir l’Intonarium Toletanum han estat: en primer lloc, 

que aquesta era una font pensada per a la diòcesi de Toledo, que estava molt vinculada 

amb la Cort24 en la qual Cabezón era organista; i en segon lloc, que aquesta pretenia ser 

una font de referència, un model que unifiqués les variants en la manera de cantar la 

litúrgia.  

 

Fig.  1: Les diòcesis espanyoles des del segle XVI fins al 1851. 

Són moltes les fonts contemporànies a Antonio de Cabezón que contenen himnes. Tot i 

així, quantes d’elles va poder conèixer Antonio de Cabezón? I quines d’aquestes tenien 

                                                 
24 Fins a l’any 1561 la cort era itinerant, i tenia com a seus freqüents Valladolid, Toledo i Madrid. Quan la 

cort es va establir a Madrid l’any 1561 després que Felip II i Isabel de Valois es casessin, aquesta va 

continuar subordinada eclesiàsticament a la diòcesi de Toledo. Tal com indica la Fig. 1, la gran extensió de 

territori que es trobava sota el poder de la diòcesi de Toledo feia que aquesta fos la diòcesi més important 

d’Espanya, sols equiparable a la diòcesi de Santiago de Compostela. Vegeu ARTIGAS PINA, Javier; 

EZQUERRO ESTEBAN, Antonio (2014). op.cit., p. 19. 
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l’objectiu d’esdevenir un model? Els criteris esmentats ens porten, per les característiques 

d’aquest treball, a escollir una font que compleixi amb aquests requisits i no incloure 

altres que, tot i ser d’interès per a l’estudi dels himnes, no van tenir tanta difusió, com és 

el cas de les fonts monàstiques. Hi ha fonts manuscrites properes geogràficament a 

Cabezón, però aquestes eren copiades al mateix monestir al qual estaven dirigides. Fins 

al moment, no s’ha establert cap vincle entre Cabezón i algun orde monàstic. Així doncs, 

és poc probable que Cabezón conegués a fons les melodies d’una font amb aquestes 

característiques. 

És per aquest motiu que altres fonts que, a més de pertànyer a un monestir en concret, es 

troben geogràficament allunyades del context de l’organista, tampoc les incloem en 

aquest treball. En la Biblioteca de Catalunya es troba el Cantoral de Sant Jeroni de la 

Murtra25, una de les fonts més importants pel que fa a l’estudi dels himnes hispànics, però 

quines probabilitats hi ha que Cabezón conegués aquesta font? 

L’Intonarium Toletanum, a més de pertànyer a un context proper al del compositor, 

pertany a la diòcesi de Toledo, que tenia un fort vincle amb la Cort. És també una de les 

fonts més ambicioses del repertori toledà i una de les primeres fonts himnòdiques que 

tenim. És per aquest motiu que s’ha escollit aquesta font. 

S’han conservat tres exemplars de l’Intonarium Toletanum26, dels quals només un està 

complet:   

1. Exemplar E-Mn M/268, conservat a la Biblioteca Nacional d’Espanya. És l’única 

còpia completa i està impresa en paper. Va pertànyer a F. A. Barbieri.  

2. Exemplar E-MBH DER 2922, conservat a la Biblioteca Històrica de la Universitat 

Complutense “Marqués de Valdecilla”. És una còpia impresa en pergamí 

incompleta, ja que comença al foli 9 (amb l’íncipit de l’himne Jesu nostra 

redemptio).  

3. Exemplar E-MBH DER 2864, conservat a la Biblioteca Històrica de la Universitat 

Complutense “Marqués de Valdecilla”. És una còpia impresa en pergamí i 

                                                 
25 És el manuscrit E-BarcBC251 de la Biblioteca de Catalunya. 
26 Vegeu ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos; BURGOS BORDONAU, Esther; CARPALLO BAUTISTA, Antonio 

(2011). “Los post-incunables de Cisneros de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la 

Complutense y la música de Antonio de Cabezón.” Revista de Musicología, XXXIV, 2 (2011), p. 164. 

També podeu consultar TURNER, BRUNO (2011). Toledo Hymns. The Melodies of the Office Hymns of the 

Intonarium Toletanum of 1515. A Commentary and Edition. Lochs, Isle of Lewis, Scotland. Editorial: 

Vanderbeek & Imrie. Col·lecció Hispania cantica sacra, núm. 4, p. 10, i l’article BURGOS BORDONAU, 

Esther; CARPALLO BAUTISTA, Antonio; ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos (2011). “Los post-incunables de 

Cisneros de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Complutense y la música de Antonio de 

Cabezón.” Pecia Complutense, núm. 14, p. 15. Disponible a: http://biblioteca.ucm.es/pecia/doc16601.pdf 
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incompleta, ja que comença al foli 23 (amb el final de l’himne O gloriosa 

Domina). Tant aquest exemplar com l’anterior mostren senyals d’ús.  

 

Per a la realització d’aquest treball s’ha utilitzat l’exemplar conservat a la Biblioteca 

Nacional, E-Mn M/268, i l’exemplar E-MBH DER 2922 de la Universitat Complutense 

perquè, tot i que estem analitzant una font impresa, un dels exemplars, el de la Biblioteca 

Nacional, ha estat modificat en les melodies d’alguns himnes27. 

1.5. METODOLOGIA 

El treball consta de dues grans parts. La primera és una breu introducció als himnes i al 

cant toledà, motiu pel qual he consultat diversos articles i llibres de referència en aquest 

àmbit28. Els llibres que Cisneros va editar van ser la primera manifestació impresa 

sistemàtica que incloïa les melodies del ritu toledà, i per aquesta raó van poder ser una 

referència per als compositors de l’època. És per aquest motiu que és necessari introduir 

aquest ritu al lector. De la mateixa manera, per entendre certs procediments d’Antonio de 

Cabezón en la composició d’himnes cal introduir la himnòdia, els seus orígens, i sobretot 

el cas de la himnòdia espanyola al segle XVI.  

La segona part és en la qual s’analitzen i es comparen els himnes de les Obras de música 

para tecla, arpa y vihuela amb l’Intonarium Toletanum. La metodologia s’ha basat en 

dos passos: 

 La comparació a nivell visual del cantus firmus de l’himne d’Antonio de Cabezón 

amb l’himne de l’Intonarium Toletanum. 

 La interpretació al clavicordi de l’himne d’Antonio de Cabezón, amb especial 

atenció en aquells punts en què es diferencia de l’Intonari. 

Tot i que és possible poder fer la comparació sols amb el primer pas, la interpretació de 

l’himne (en aquest cas en un clavicordi) sovint ens explica el perquè del canvi. En aquest 

cas s’ha optat per interpretar-ho en el clavicordi ja que constantment es fa referència  a 

aquest instrument29 en les tabulatures i els tractats de tecla de l’època.  

                                                 
27 Tractarem les diferències entre ambdues fonts en l’apartat 2.3. Vegeu les pàgines 24-35. 
28 Em refereixo a les publicacions de J. C. Asensio, M. Bernadó, C. J. Gutiérrez i B. Turner que es centren 

en aquest repertori. Vegeu la nota al peu número 68. 
29 Segons la terminología de l’època, el que avui dia anomenem clavicordi s’anomenava monocordio, 

mentre que el terme clavicordio s’usava per designar tots aquells instruments amb plectre (el clavicèmbal, 
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Encara que les obres de Cabezón podien ser interpretades en diferents instruments de 

teclat30, llegint els tractats de l’època podem veure que hi havia certa preferència per 

l’orgue31. En aquelles peces que tenien una funció litúrgica concreta, la seva interpretació 

en l’orgue era quasi una condició inherent a la seva funció. Els himnes, per exemple, 

tenien una funció molt clara dins la litúrgia, i per tant eren peces destinades a ser 

interpretades en l’orgue major d’una església.  

Tot i així, la pràctica i estudi d’aquest repertori quedava relegat a l’àmbit privat, motiu 

pel qual la interpretació d’aquest repertori en altres instruments de teclat era també una 

pràctica habitual.  Per tant, la interpretació d’aquest repertori en un clavicordi o un altre 

instrument de tecla s’ajusta als criteris de la interpretació històricament informada. Com 

que el clavicordi era l’instrument de teclat que més s’usava per aquesta funció, dedicarem 

el cinquè capítol a tractar l’ús del clavicordi en aquestes tabulatures.  

Per fer la comparació s’han seleccionat dels impresos originals les melodies de 

l’Intonarium Toletanum i els himnes de les Obras de música para tecla, arpa y vihuela. 

S’han indicat i numerat les diferències entre ambdues fonts amb l’ajuda del programa 

Paint32. També s’han adjuntat algunes figures elaborades amb el programa Sibelius per 

il·lustrar amb més claredat alguns aspectes. 

Pel que fa a l’Intonarium Toletanum, per a la majoria de casos s’ha partit de l’exemplar 

E-MBH DER 2922 de la Universitat Complutense. Hem vist, però, que hi ha himnes que 

presenten petites modificacions en l’exemplar de la Biblioteca Nacional. Per aquests 

himnes, dels quals tenim dues variants, hem optat per utilitzar ambdós exemplars, posant 

més èmfasi en la font més propera al cantus firmus de l’obra de Cabezón. 

El temps limitat per a la realització del treball no ha permès analitzar completament els 

himnes de Cabezón compresos en el Libro de Cifra Nueva, però per no deixar fora del 

                                                 
l’espineta i el virginal). En el Tesoro de la lengua castellana, o española de Sebastián de Covarrubias 

defineix el monacordio com un “instrumento músico conocido” i afegeix “el primero en que ponen las 

manos los que han de ser organistas […]”, mentre que defineix el clavicordio com “instrumento de cuerdas 

de alambre, que se toca con unos clavetes, o plumillas.” GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; GONZÁLEZ 

URIOL, José Luis (2014). op. cit., p. 297. 
30 Vegeu GRIFFITHS, John (2007). op. cit. En aquest article John Griffiths analitza les raons per les quals 

s’usava el terme “per a tecla, arpa y vihuela” en les publicacions de Venegas de Henestrosa i Hernando de 

Cabezón i posa en dubte que aquestes fossin realment destinades per a la vihuela i l’arpa.  
31 Tot i així, en aquesta época l’orgue espanyol encara no havia adquirit les particularitats que el distingirien 

dels orgues d’altres països. Aquests canvis tindrien lloc durant el segle XVII. En parlarem amb més 

profunditat en l’apartat 6. 
32 En color blanc s’indiquen o bé notes que no apareixen en una de les fonts o bé diferències rítmiques. En 

color groc s’indiquen les substitucions de notes o aquelles notes que estan alterades en una de les fonts. 
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treball aquesta font, en el quart capítol veurem alguns dels Pange lingua compresos en 

aquest volum.  

Per facilitar la lectura de les obres en cifra33 adjuntes en el tercer i quart capítol, s’adjunten 

en un annex els himnes en edició moderna. En cada cas es remetrà a la transcripció per 

poder comparar-la amb l’imprès original. L’edició moderna que s’ha adjuntat en l’annex 

i que ha estat una referència per a la realització del treball és la recent edició del CSIC i 

la Institució “Fernando el Católico” ja mencionada34. 

 

Per últim, en el sisè apartat es mostren les conclusions extretes a partir de la realització 

del Treball: en quins himnes és probable que Antonio de Cabezón s’inspirés en 

l’Intonarium Toletanum, i en quins altres podem deduir que probablement no va partir 

d’aquesta font. 

Aquesta ha estat fins ara una labor duta a terme de manera puntual pels organistes. En 

aquest treball es pretén analitzar de manera sistematitzada ambdues fonts per concloure 

si Cabezón va inspirar-se o no (i en quins casos) en l’Intonarium Toletanum. 

  

                                                 
33 En la pàgina 153 expliquem breument com funciona aquest sistema de tabulatura.  
34 Vegeu ARTIGAS PINA, Javier et. al. (eds.), (2010), op. cit. 
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2. ELS HIMNES I EL SEU CONTEXT  

LITÚRGIC EN L’ÈPOCA D’ANTONIO DE CABEZÓN  

2.1. ELS HIMNES 

En alguns repertoris litúrgics els himnes van tenir un paper destacat, donant lloc així a un 

gran nombre de melodies i variants. La litúrgia hispànica va ser una d’elles, i són aquests  

himnes en els quals es van basar la majoria de compositors espanyols com Antonio de 

Cabezón. Així doncs, abans d’analitzar en detall la utilització del cantus firmus en les 

obres de Cabezón, veurem les seves característiques generals, la seva història i la seva 

evolució en la litúrgia hispànica. 

Els himnes són poemes estròfics dedicats a Déu, a la Verge, als Sants o a diferents 

moments en què litúrgicament es divideix el dia, en els quals la melodia es repeteix en 

cada una de les estrofes. Es poden classificar en dues tipologies: els himnes en vers i en 

prosa. Els himnes en vers són els més nombrosos. La majoria són d’estil sil·làbic35, i 

destaquen dins les peces de l’ofici per la seva estructura poètica. En canvi, els himnes en 

prosa són molt més escassos. La litúrgia actual sols n’ha conservat tres: Gloria in excelsis, 

que explica l’Anunciació als pastors durant la nit de Nadal; el Te Deum, que és un himne 

d’acció de gràcies que es canta els diumenges o dies festius al final de les matines; i el Te 

decet laus, que es canta en l’ofici monàstic els diumenges i dies festius després de la 

benedicció de l’eucaristia36. 

El context habitual dels himnes és l’ofici diví, tot i que alguns han transcendit aquests 

límits, com és el cas del Gloria in excelsis, que té un lloc destacat en la missa, i l’himne 

Pange lingua en les seves dues versions37. Es troben en els nocturns de les matines, just 

després de l’invitatori Venite; en les hores majors (laudes i vespres), just després de la 

capítula; en les completes, en què es canta l’himne Te lucis ante terminum; i en cada una 

                                                 
35 També és possible trobar-ne alguns d’estil neumàtic en els que s’alternen seccions sil·làbiques amb 

seccions melismàtiques. És habitual en les cadències intermèdies. Vegeu ASENSIO, Juan Carlos (2003). El 

canto gregoriano: historia, liturgia, formas... 2ª ed. Madrid: Alianza, p. 293. 
36 Ibid.  
37 Pange lingua … corporis es canta en les processons del Dijous Sant i del Corpus, mentre que el Pange 

lingua … prœlium es canta en l’adoració de la Creu del Divendres Sant. ASENSIO, Juan Carlos (2003).  op. 

cit., p. 288. 
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de les hores menors (prima, tèrcia, sexta i nona) després de la invocació inicial Deus in 

adiutorium38. Els himnes de les hores menors són fixos: Iam lucis orto sidere (prima), 

Nunc sancte nobis Spiritus (tèrcia), Rector potens verax Deus (sexta) i Rerum Deus tenax 

vigor (nona).  

En la cultura occidental, els primers himnes dels quals tenim constància daten del segle 

IV: sabem de l’existència d’un Liber Hymnorum atribuït a Hilari de Poitiers que data de 

finals del segle, i sabem també gràcies a les Confessions de Sant Agustí que Sant Ambròs 

va motivar als seus seguidors a cantar els himnes tal com els havia après a Orient39.  

Durant els primers segles del cristianisme, els himnes van tenir molts seguidors entre les 

heretgies, raó per la qual la litúrgia romana no els va acceptar fins al segle XII40. Durant 

el segle VI, amb la Regula de Sant Benet de Núrsia (ca. 530), l’himne s’instaura en els 

ordes monàstics com un cant que cal cantar a totes les hores de l’ofici, i en alguns casos 

especifica l’himne d’algunes hores determinades i especifica el text d’alguns d’ells 

anomenant-los ambrosians41. Aquesta regla va contribuir a unificar i difondre els himnes 

i la seva pràctica, com així ho mostren els escrits d’Isidor de Sevilla42. En les litúrgies 

cristianes, la seva introducció en el ritu catedralici va ser causat, en primer lloc, per la 

influència del ritu monàstic i, en segon lloc, perquè es va començar a valorar els 

compositors d’aquestes melodies, tot i que la litúrgia romana no els va incloure fins al 

segle XII43. 

Les melodies dels himnes de Sant Ambròs i els seus contemporanis eren de dímetre 

iàmbic, i podem intuir que eren melodies senzilles ja que, tot i que tenim constància que 

aquestes melodies daten del segle IV, estan notades en manuscrits del segle XI, i no 

podem confiar que s’han conservat intactes tot aquest temps. 

 

La majoria d’himnes estan en vers, i tenen un nombre indeterminat d’estrofes (entre tres 

i vuit) i cada vers segueix una clara estructura de síl·labes llargues i curtes seguint el 

model de la mètrica llatina. Com que els himnes que utilitza Antonio de Cabezón com a 

                                                 
38 Vegeu GUTIÉRREZ, Carmen Julia. (2000). “Himno (I)”. CASARES, Emilio. Diccionario de la Música 

Española e Hispanoamericana, vol. 6. Madrid: SGAE, p. 301. 
39 Vegeu ASENSIO, Juan Carlos (2003), loc. cit. 
40Ibid. 
41 Vegeu ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 289. 
42 Vegeu ASENSIO, Juan Carlos (2003), op.cit., p. 275. 
43 Vegeu GUTIÉRREZ, Carmen Julia. (2000), loc. cit. 
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cantus firmus són en vers i s’estructuren segons aquesta mètrica, introduirem molt 

breument les tres tipologies més habituals: 

 Dímetre iàmbic. Present en molts himnes, aquesta estructura mètrica defineix que 

cada estrofa ha de tenir quatre versos i que s’han d’alternar síl·labes curtes (C) i 

llargues (LL). En alguns casos aquesta tipologia pot alternar-se amb un metre 

espondeu (o sigui, que és possible trobar diverses síl·labes llargues consecutives). 

 Tetràmetre trocaic. És també molt habitual, i és la categoria a la qual pertany el 

famós himne Ave maris stella. Les estrofes també són de quatre versos i s’alternen 

síl·labes LL i C. Aquesta tipologia també es pot veure modificada per la 

introducció del ritme espondeu. 

 L’estrofa sàfica és molt pròpia de l’època carolíngia. Aquest és un metre molt 

estructurat: tres versos d’onze síl·labes (hendecasíl·labs), amb una cesura entre la 

quinta i la sexta, i un quart vers de cinc síl·labes (pentasíl·lab). S’alternen síl·labes 

LL i C. Un clar exemple és l’himne Ut queant laxis, dedicat a Sant Joan Baptista44. 

Aquestes tipologies generals poden veure’s alterades en alguns punts concrets amb la 

presència del metre espondeu (l’encadenament de diverses síl·labes llargues). És un cas 

molt evident el tercer vers de la primera estrofa de l’himne mencionat anteriorment Ut 

queant laxis: 

Sól- ve pol- lu- ti / lá- bi- i re- á- rum 

L L L L L B B L B L B 

 

Els himnes també són classificables segons la seva organització melòdica. Per als himnes 

que estan en metre iàmbic i trocaic, per exemple, el més habitual és que les melodies de 

cada vers siguin diferents, i per tant l’estructura és ABCD, però també es poden trobar 

d’altres com ABAB, AABA, AABB o ABCA45. 

                                                 
44 Vegeu ASENSIO, Juan Carlos (2003). op. cit., pp. 290-292. També podeu consultar l’annex 2 de 

AROCENA, Félix María (2013). Los himnos de la tradición. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, pp. 

681-688.  
45 Vegeu ASENSIO, Juan Carlos (2003).  op. cit., p. 293. Carmen Julia Gutiérrez, citant Bruno Stäblein, parla 

de tres tipus de melodies himnòdiques: melodies sense correspondència, amb correspondència parcial i amb 

correspondència total. Vegeu GUTIÉRREZ, Carmen Julia (2004). “Procedimientos de creación y adaptación 

en los himnos litúrgicos medievales en España: la composición de un repertorio”. Revista de Musicología, 

vol. 27, núm. 2 (Desembre 2004), p. 829-832; i GUTIÉRREZ, Carmen Julia (2004). “The Hymnodic Tradition 

in Spain”. HAUG, Andreas et al. Der lateinische Hymnus im Mittelalter. Überlieferung - Ästhetik - 
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Aquest gènere va ser molt important en certs repertoris litúrgics com és el cas de la litúrgia 

hispana. A Espanya també van ser reticents al principi amb aquest repertori de text no 

bíblic. Així ho mostra el Concili de Braga (561), en el qual es va prohibir cantar 

composicions poètiques per així combatre les heretgies. Però poc després va començar a 

canviar la situació. En només sis anys, en el Concili de Tours (567) es recomanà cantar 

els himnes d’Ambròs i d’altres autors reconeguts. En l’any 633 la situació era ben 

diferent. En el IV Concili de Toledo s’establia que per ordenar un sacerdot aquest havia 

de conèixer els himnes de memòria. Així doncs, en tant sols vuit dècades havia passat de 

ser un repertori prohibit a ser obligat.  

Aquest canvi i un gran auge en el culte dels Sants va fer que al segle VII sorgís la 

himnòdia hispànica, fent així que aquest repertori s’ampliés amb les obres d’autors com 

Isidor de Sevilla46.  

L’Intonarium Toletanum, juntament amb l’himnari de Sant Jeroni de la Murtra, és una de 

les fonts himnòdiques de la litúrgia romana per al seu ús a Espanya més rellevants, i conté 

més de 400 himnes per a totes les celebracions de l’any47.  

2.2. EL CANT TOLEDÀ 

La insistència durant segles (des dels inicis de l’Imperi Carolingi) per part de l’Església 

de Roma per implantar el ritu francoromà en substitució dels repertoris locals va ser una 

constant en un procés que va culminar, en el cas d’Espanya, amb la implantació d’aquest 

repertori en el Concili de Burgos (1081)48. Aquest procés va donar els seus primers fruits 

a finals del segle VIII, època en la qual Catalunya va adoptar aquest repertori.  

                                                 
Ausstrahlung. Monumenta Monodica Medii Ævi. Subsidia IV. Kassel und Bassel: Bärenreiter Verlag, pp. 

232-234. 
46 Vegeu GUTIÉRREZ, Carmen Julia. (2000). “Himno (I)”. op. cit., p. 302.  
47 “La riquísima himnodia hispánica recogida sobre todo en libros como el Intonarium toletanum publicado 

por Cisneros en Alcalá de Henares (Arnao Guillén de Brocar, 1515) muestra la importancia de las melodías 

autóctonas, a pesar de que no podamos establecer su parentesco con la también importante tradición 

himnódica mozárabe.” Vegeu ASENSIO, Juan Carlos (2004). “El canto llano en la España del siglo XVI. De 

olvidos y protagonismos”. GRIFFITHS, John; SUÁREZ PAJARES, Javier (ed.). Políticas y prácticas musicales 

en el mundo de Felipe II. Estudios sobre la música en España, sus instituciones y sus territorios en la 

segunda mitad del siglo XVI. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, p. 271. Consulteu 

també ASENSIO, Juan Carlos (2003). op. cit., p. 293. 
48 ASENSIO, Juan Carlos (2003). op. cit., p. 475. 
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L’evolució del repertori hispano49, desenvolupat durant els segles V i VI, es va veure 

interrompuda per la invasió dels àrabs a la Península al 71150. La Reconquesta va 

propiciar la reinstauració de la litúrgia local, però en el cas de Catalunya van ser moltes 

les raons per les quals aquest repertori no es va recuperar. A mesura que avançava la 

Reconquesta es van començar a reinstaurar les diòcesis, però les de la Seu d’Urgell, 

Girona, Barcelona i Vic pertanyien a la diòcesi de Narbona (fins al 1086, en què van 

passar a dependre de la diòcesi de Toledo). A causa d’aquest vincle, Catalunya no va 

recuperar el cant anterior i va adoptar el cant francoromà. En les altres zones 

reconquistades la influència francòfona no era tan forta, de manera que al principi es va 

retornar al ritu anterior local a pesar de la insistència des de Roma per instaurar el cant 

gregorià51.  

Aquest procés, però, s’accentua a finals del segle XI i durant el segle XII, època en la 

qual van arribar molts monjos cluniacencs52 del sud de França que portaven els seus 

propis llibres litúrgics i que van començar a liderar els centres litúrgics espanyols per així 

instaurar el cant francoromà (o gregorià). Aquest procés anava acompanyat de la difusió 

i còpia de manuscrits amb el ritu gregorià. Coneixem tres centres en els quals es sap com 

es va produir aquest canvi: l’abadia de Silos, l’abadia de San Millan de la Cogolla i la 

Catedral de Toledo53.  

Aquest era un canvi molt sobtat pels cantors, ja que els suposava abandonar la litúrgia 

hispànica anterior i assumir com a pròpies (i per tant, conèixer de memòria) unes melodies 

i uns textos completament diferents als que cantaven i recitaven fins al moment54.  

                                                 
49 En les properes pàgines definirem en detall aquest terme. 
50 ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 84 
51 ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit, pp. 93 i 477-478. 
52 L’Abadia de Cluny, monestir benedictí fundat al 909 per l'abat Bernó de Baume i per Guillem III 

d'Aquitània, va exercir fins ca. 1175 una gran influència en els més de mil monestirs que havia fundat a 

França, Espanya, Itàlia i Anglaterra (que depenien subsidiàriament d’ella) en l’assentament del repertori 

gregorià. Van ser els encarregats d’introduir a Espanya el repertori gregorià en substitució del repertori 

hispano. Els monjos cluniacencs dedicaven quasi la totalitat del seu temps a la litúrgia diària i, tot i que 

tenim poca informació sobre com interpretaven el cant gregorià, sabem de la gran esplendor del seu culte. 

Les fonts més antigues (ca. 1075) daten de l’època de l’abat Sant Hug (1049-1109), que estava emparentat 

amb el rei Alfonso VI i fou un dels grans agents en la reforma gregoriana a Espanya. ASENSIO, Juan Carlos 

(2003), op. cit., p. 115.  
53 ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 94.  
54 Ibid., loc. cit. 
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Va ser així com van començar a sorgir noves melodies de compositors espanyols que 

mantindrien uns textos procedents del ritu francoromà i que en alguns casos van acabar 

substituint les melodies gregorianes55.  

Aquest corpus de melodies és el que nosaltres coneixem avui dia com a cant toledà (o 

melodies more hispano56). Però no es va rebutjar del tot el ritu romà, de manera que els 

ritus romà i toledà formaven ambdós part de la litúrgia. 

El cant toledà (les noves melodies), però, no afectava a tot el repertori litúrgic. Aquest 

repertori afectava sobretot a les oracions, a les passions i a les lamentacions, mentre que 

el Propi de la missa i l’Antifonari es mantenien intactes.  

També es van crear noves melodies per a la himnòdia, però no en tots els poemes, de 

manera que hi havia himnes amb textos i melodies romanes (i per tant pertanyents al ritu 

romà), i himnes amb textos romans però amb melodies noves espanyoles (el cant toledà). 

Així doncs, aquesta mescla entre melodies romanes i de variants toledanes convivien en 

un mateix context: en totes les esglésies toledanes i la Catedral de Toledo, exceptuant sis 

parròquies (Santas Justa i Rufina, San Lucas, San Torcuato, San Marcos, San Sebastián i 

Santa Eulalia), en les quals es celebrava encara el ritu mossàrab57. 

A inicis del segle XVI el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros aprofita l’avantatge que 

suposava la impremta respecte a les fonts manuscrites, i edita i ordena imprimir una 

col·lecció de llibres per a la litúrgia romana adoptant les variants toledanes. L’objectiu és 

crear un corpus de llibres en els quals es presentés de manera uniforme el cant toledà 

fusionat amb el cant gregorià.  

                                                 
55 És el cas de l’himne Pange lingua, del qual, a més de la melodia gregoriana es va compondre una melodia 

more hispano, que és la que trobem en la majoria de fonts litúrgiques espanyoles (entre elles l’Intonarium 

Toletanum) i la que va tenir més difusió a Espanya. En canvi, la melodia de l’himne Veni creator conservada 

en l’Intonarium Toletanum és la melodia gregoriana.  
56 El terme more hispano és fins i tot més precís que melodia toledana. More hispano significa “segons el 

costum espanyol”, mentre que el terme toledà, tot i ser aplicable en tota la litúrgia espanyola, pot ser confús 

(l’adjectiu que l’acompanya) perquè pot donar a entendre que aquest era un repertori limitat a Toledo.   
57 ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 94. Parlarem del ritu mossàrab en les pàgines següents.  
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Aquests tretze llibres litúrgicomusicals58 (dels quals nou contenen seccions musicals59) 

anaven destinats preferentment a la diòcesi de Toledo, però també van poder servir de 

referència a totes les esglésies d’Espanya, i fins i tot és probable que els ordes monàstics 

els tinguessin com a model. És per això que podem trobar moltes fonts manuscrites que 

imiten les melodies dels llibres impresos sota la supervisió de Cisneros. En aquest cas, 

però, les còpies fetes per als ordes tenien una difusió molt més local (la d’aquell monestir).  

Les raons per les quals el cant toledà es designa d’aquesta manera són: 

1. En primer lloc perquè, tot i que els llibres que Cisneros ordenà imprimir van tenir 

una difusió a tota Espanya, sobretot anaven dirigits a la diòcesi de Toledo. 

2. En segon lloc perquè si els llibres que edita Cisneros s’haguessin titulat amb 

l’adjectiu romà no haurien tingut tanta difusió (pel motiu que segueix). 

3. En tercer lloc perquè, tot i que s’havien adaptat al ritu romà, se l’havien fet seu 

introduint noves melodies compostes a Espanya i s’acabà convertint en un ritu 

propi diferent del romà. El terme toledà permetia distingir el ritu romà del ritu 

romà amb variants espanyoles (el ritu toledà). Era, doncs, una forma de reivindicar 

una manera pròpia d’interpretar la litúrgia romana.  

4. En quart lloc perquè, a més de distingir-lo del ritu romà, calia distingir-lo del ritu 

mossàrab.  

El cant toledà i el cant mossàrab són dos repertoris que estan molt relacionats amb Toledo 

i el cardenal Cisneros. Tot i així, el cant mossàrab té un altre desenvolupament històric, 

                                                 
58 Per data d’impressió: 1. Missale Mixtum alme ecclesie Toletane (Toledo, P. Hagembach, 1499), 2. 

Manuale seu baptisterium secundum usum ecclesie Toletane cum quibusdam missis votivis nuper aditis 

(Toledo, Successor de P. Hagembach, 1503), 3. Breviarium Toletanum (Venecia, L. A. de Giunta, 1506), 

4. Missale Toletanum (Burgos, F. de Basilea, 1512), 5. Psalterium secundum usum sancte ecclesie Toletane 

magna cum diligentia correctum: una cum hymnis et officio dive virginis Marie: et defunctorum: et multa 

alia eclesiastico usui necessaria (Alcalá de Henares, A. G. de Brocar, 1515), 6. Intonarium Toletanum 

(Alcalá de Henares, A. G. de Brocar, 1515), 7. Passionarium Toletanum (Alcalá de Henares, A. G. de 

Brocar, 1516), 8. Commune Sanctorum secundum usum alme ecclesie Toletane (Alcalá de Henares, A. G. 

de Brocar, 1516), 9. Officiarium Toletanum (Alcalá de Henares, A. G. de Brocar, 1517), 10. Missale alme 

ecclesie Toletane cum mulis [sic por multis] additionibus et quotationibus (Toledo, J. de Villaquirán, 1517), 

11. Diurnum dominicale vel potius ordinarium: secundum usum alme ecclesie Toletane (Alcalá de Henares, 

A. G. de Brocar, 1519), 12. Manuale sacramentorum secundum usum alme ecclesie Toletane: cum 

quibusdam additionibus utilissimis (Alcalá de Henares, A. G. de Brocar, 1519), 13. Diurnum sanctorale 

secundum usum alme ecclesie Toletane (Alcalá de Henares, A. G. de Brocar, 1520). Pel que fa als impresos 

11, 12 i 13, aquests poden ser considerats obres pòstumes ja que, tot i que el cardenal Cisneros va morir al 

1517, la labor d’edició va continuar gràcies al seu successor, Guillermo de Croyes. Vegeu ASENSIO 

PALACIOS, Juan Carlos; BURGOS BORDONAU, Esther; CARPALLO BAUTISTA, Antonio (2011), op. cit., pp. 

160-163 i 171. 
59 Aquests són els següents llibres numerats en la nota al peu anterior: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 13. Ibid., p. 

163. 
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motiu pel qual calia distingir-lo terminològicament del cant toledà. El cant mossàrab s’ha 

mantingut viu fins a l’actualitat, tot i que ha viscut molts alts i baixos i moltes 

transformacions. A continuació abordem el procés de desenvolupament d’aquest cant per 

tal de distingir-lo del toledà i així evitar confusions60. 

El cant hispano va viure la seva època d’esplendor durant els segles VI i VII. En aquesta 

època hi havia una clara intenció de legislar el cant propi d’Espanya, de manera que va 

ser llavors quan es van copiar la majoria de manuscrits que contenen aquest repertori.  

Malauradament, aquests van ser notats en un sistema de notació in campo aperto61. En 

alguns documents es va ratllar la peça en notació in campo aperto i es va reescriure amb 

notació per punts superposats62, i fins i tot en algun cas es va indicar la terminació 

salmòdica (i per tant la final) i el guió (també anomenat custos63). Exceptuant aquests 

pocs casos, ara per ara és impossible transcriure i interpretar aquest repertori, ja que la 

notació in campo aperto, si no és contrastada amb un altre sistema notacional, no permet 

desxifrar l’altura de les notes64.  

A finals del segle XI i durant el segle XII, el cant hispano es va veure afectat per la 

insistència des de Roma d’introduir el cant francoromà. Com ja hem esmentat 

anteriorment, aquest procés estava encapçalat per monjos cluniacencs, però sobretot per 

la còpia i difusió de nous manuscrits que contenien el ritu francoromà. Un testimoni 

                                                 
60 Abans, però, cal establir alguns matisos pel que fa a la terminologia. És un repertori que generalment 

s’engloba amb el terme mossàrab perquè la majoria de manuscrits d’aquest ritu es van fer durant l’època 

d’aquest col·lectiu. Però si volem ser més precisos pel que fa a la litúrgia cal optar per una doble 

terminologia: cant hispano, hispano-visigótico o visigótico per el període comprès entre el segle VI fins al 

1081, i cant mossàrab pel període que va des de 1085 fins a l’actualitat. Aquesta distinció està exposada a 

ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 85. 
61 El cant hispano, juntament amb el cant gregorià (i alguns manuscrits aïllats d’altres repertoris) van ser 

els únics repertoris en què es va emprar una notació in campo aperto. Es caracteritzava per ser 

adiastemàtica, és a dir, que les altures de les notes no s’indicaven en la partitura. Els neumes (els símbols 

que s’empraven en aquesta notació) indiquen petits contorns melòdics d’entre dues i cinc notes (i per tant, 

si el motiu és ascendent, descendent o una combinació d’ambdós moviments) però les distàncies 

intervàliques entre cada una d’elles no estan expressades, de manera que un mateix neuma pot representar 

molts contorns melòdics. Cal entendre que el repertori litúrgic era de tradició oral i era après de memòria 

pels cantors, de manera que les fonts escrites eren sols un suport a la memòria. Observant l’íncipit d’una 

peça (uns pocs neumes) era suficient per despertar la memòria dels cantors. Per altra banda aquesta notació 

permetia incloure detalls i matisos pel que fa a la interpretació que es van perdre amb les notacions 

diastemàtiques.  
62 Aquest és un sistema de notació diastemàtica en el qual cada una de les notes s’indica amb un punt ubicat 

segons l’altura de la nota. Tot i ser més explícit que la notació neumàtica pel que fa a les altures sols ens 

indica aquest paràmetre. El ritme no és indicat i, com he mencionat en la nota al peu anterior, els detalls 

interpretatius deixen d’indicar-se quan s’abandona el neuma. 
63 Aquest és el cas de setze peces pertanyents al Liber ordinum minor, un manuscrit provinent del monestir 

de San Millan de la Cogolla i que ara es troba en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia a Madrid. 
64 Les fonts més destacades d’aquest repertori (com l’Antifonario de León) segueixen sent indesxifrables 

per aquest motiu. ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 87-88. 
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d’aquest procés és un antifonari copiat i destinat al monestir de Santo Domingo de Silos 

(que avui es troba en la British Library: el manuscrit Add. 30850). Aquesta és una de les 

primeres fonts copiades a Espanya de la litúrgia gregoriana que s’estava implantant a 

Espanya. Aquesta font, però, conservava encara la notació visigòtica pròpia de les fonts 

de cant hispano.  

El cant romà anava guanyant terreny, i cada cop més hi havia més esglésies que adoptaven 

el ritu romà. Entorn de l’any 108165 va tenir lloc el Concili de Burgos. Les actes d’aquest 

Concili no s’han conservat, de manera que no es sap amb detall què es va tractar66, però 

el cert és que el 1080-1081 el ritu hispano va ser suprimit i es va implantar definitivament 

la lex romana amb l’aprovació del rei Alfons VI. La supressió del ritu va comportar de 

nou enviar més monjos cluniacencs als centres eclesiàstics principals per tal de difondre 

el ritu francoromà. L’any 1085 va tenir lloc la presa de Toledo dirigida per Alfons VI. Va 

ser llavors quan es va permetre que les sis parròquies de Toledo recuperessin el ritu 

suprimit i mantinguessin viva una tradició litúrgica que fins llavors havien sabut 

conservar. 

Així doncs, mentre que a tota Espanya s’estava implantant el cant francoromà, en les sis 

parròquies de Toledo es mantenien fidels al seu propi cant. Aquest cant, però, ja no era el 

cant hispano que va viure la seva edat daurada als segles VI i VII: 

En Toledo, las seis parroquias de la ciudad siguieron conservando la antigua 

tradición más o menos heredada de los tiempos visigóticos y que ellos mismos 

habían mantenido a salvo en los tiempos difíciles de la ocupación 

musulmana. Pero este bastión toledano no exento de problemas, encerrado 

en sí mismo, a veces sin medios económicos para su manutención, iba 

deteriorándose progresivamente67.  

Aquest repertori descendent del cant hispano però que es trobava aïllat en aquestes sis 

parròquies és el que podem denominar cant mossàrab.  

                                                 
65 No queda clara la data exacta en què té lloc el Concili de Burgos. Segons el Chronicon Burgense, el 1078 

intravit lex romana in Hispania, però molts musicòlegs defensen que va tenir lloc el 1081.  
66 Tot i així, hi ha documents com la Crónica Najerense que donen una visió molt novel·lesca d’alguns dels 

fets que van tenir lloc en el Concili. Vegeu ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 481 per veure’n un 

fragment. 
67 ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 95. 
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Durant el segle XV van haver-hi alguns intents per canviar l’estat en què es trobava el 

ritu hispano. El bisbe Juan Vázquez de Cepeda (ca. 1436) crea una fundació i contribueix 

amb personal i mitjans econòmics per restaurar el cant hispano. Posteriorment, el cardenal 

Alfonso Carrillo s’adona de l’estat en què estava aquesta litúrgia i de la seva pràctica a 

Toledo. Ambdós són antecessors de la labor que va dur a terme el cardenal Cisneros en 

la restauració del cant mossàrab a partir de 1495. 

Veient l’estat en què es trobava el cant mossàrab decideix suprimir-lo en les sis parròquies 

de Toledo i dedicar-li un lloc en la catedral, al principi en un altar d’una de les capelles 

del claustre, després en la capella del Corpus (en la qual es manté encara avui dia). 

Paral·lelament a aquesta reforma Cisneros encarrega a Alfonso Ortiz l’edició d’un missal 

i un breviari per poder celebrar a diari aquest ritu. D’aquesta manera, a inicis del segle 

XVI s’imprimeixen a Toledo el Missale Mixtum secundum regulam beati Ysidori dictum 

Mozarabes (Toledo, P. Hagembach, 1500) i el Breviarium secundum regulam beati 

hysidori (Toledo, P. Hagembach, 1502).  

Per tant, Cisneros du a terme una doble labor: 

 Per una banda unifica el cant francoromà i les seves variants toledanes en tretze 

impresos. Aquesta labor és continuada pel seu successor, Guillermo de Croyes, a 

partir del 1517. 

 Per altra banda reforma el cant mossàrab: suprimeix el ritu mossàrab en les sis 

parròquies, fa construir la capella del Corpus en la catedral per protegir-lo i fa 

editar el missal i el breviari. 

Per la forta relació que tenen el cant toledà i el cant mossàrab amb la diòcesi de Toledo i 

la labor de Cisneros sovint se’ls ha relacionat. Hi ha musicòlegs que defensen que les 

noves melodies creades a Espanya a partir del 1081 amb la implantació del cant gregorià 

són en realitat descendents directes del cant hispano68. El cert és que ara per ara no es pot 

                                                 
68 Carmen Julia Gutiérrez defensa que els himnes del cant toledà són hereus dels himnes mossàrabs: “Como 

es sabido, las melodías de estos himnos no se pueden reconstruir porque los manuscritos del antiguo rito 

hispánico solo escriben el íncipit de los himnos y porque su notación es adiastemática. Sin embargo, es 

possible que algunas de las melodías que se emplearon en España a partir de la implantación del rito romano 

en el s. XI procedieran de la tradición melódica hispánica, pues muchas de estas melodías no se conocen 

por otras fuentes que no sean peninsulares.” Vegeu GUTIÉRREZ, Carmen Julia. (2000) “Himno (I)”. 

CASARES, Emilio. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid: SGAE, vol. 6. pp. 

302. També podeu consultar de la mateixa autora els següents escrits en els que en parla amb més 

profunditat: GUTIÉRREZ, Carmen Julia (2004). “Procedimientos de creación y adaptación en los himnos 

litúrgicos medievales en España: la composición de un repertorio”. Revista de Musicología, vol. 27, núm. 

2 (Desembre 2004), pp. 815-839; i GUTIÉRREZ, Carmen Julia (2004). “The Hymnodic Tradition in Spain”. 
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confirmar. Podem assumir que hi havia certa influència entre el cant mossàrab i el cant 

toledà de la mateixa manera que el ritu romà es va veure modificat per aquestes noves 

melodies (cant toledà) i que van acabar formant un corpus heterogeni. Tot i així, quan 

s’han comparat les fonts del cant hispano amb les fonts del cant mossàrab s’han vist 

moltes diferències69. Com ja hem dit, el cant mossàrab (entès ara com una etiqueta que 

engloba el cant hispano i el cant mossàrab) va tenir molts alts i baixos perquè la seva 

transmissió va patir també moltes fluctuacions. Tenim documents que ens demostren que 

ja al segle X molt poca gent sabia llegir els neumes70. Es tracta a més d’un repertori que 

a partir del segle X s’intenta substituir pel cant francoromà. No podem descartar que en 

el cant toledà no hi hagi una arrel del cant mossàrab. No sabem si els compositors de les 

noves melodies (del cant toledà) tenien en la memòria certes melodies del cant mossàrab, 

però de moment no podem establir un vincle directe entre ambdues tradicions. 

 

  

                                                 
HAUG, Andreas et al. Der lateinische Hymnus im Mittelalter. Überlieferung - Ästhetik - 

Ausstrahlung. Monumenta Monodica Medii Ævi. Subsidia IV. Kassel und Bassel: Bärenreiter Verlag, pp. 

215-244. Per altra banda, altres musicòlegs afirmen que ara per ara aquest vincle no es pot demostrar. 

Màrius Bernadó ho va exposar ja al 1993: “Concerning to the possibility that the non-Roman melodies 

whiach are transmitted through the Toledan prints are connceted with the ancient Mozarabic chant, we do 

not have any elements which confirm this at our disposal.” Vegeu BERNADÓ, Màrius (1995). "The Hymns 

of the Intonarium Toletanum (1515): Some Peculiarities". Cantus Planus (1993). Budapest: Hungarian 

Academy of Sciences, Institute of Musicology, 1995, pp. 372. 

Juan Carlos Asensio també ho defensa en els seus escrits (vegeu la nota al peu núm. 47). Consulteu 

ASENSIO, Juan Carlos (2004). “El canto llano en la España del siglo XVI. De olvidos y protagonismos”. 

GRIFFITHS, John; SUÁREZ PAJARES, Javier (ed.). Políticas y prácticas musicales en el mundo de Felipe II. 

Estudios sobre la música en España, sus instituciones y sus territorios en la segunda mitad del siglo XVI. 

Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, p. 271. També podeu consultar del mateix autor 

ASENSIO, Juan Carlos (2014). “More hispano/more toletano. La elección del cantus firmus no romano en 

las tradiciones polifónicas locales hispanas hasta ca. 1600”. Revista de musicología, vol. 37, núm. 1 (2014), 

pp. 19-52. 
69 Tot i que, com ja hem explicat, les fonts de cant hispano es troben en notació in campo aperto, és possible 

comparar el nombre de notes i alguns contorns melòdics.  
70 El copista del pròleg de l’Antifonario de León (com ja hem dit, el llibre més important del cant hispano) 

es lamenta que en la seva època ja queden molt poques persones que puguin llegir la notació neumàtica. 

ASENSIO, Juan Carlos (2003), op. cit., p. 477. 
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2.3. CARACTERÍSTIQUES DELS EXEMPLARS E-MBH DER 2922 I E-MN M/268 

DE L’INTONARIUM TOLETANUM 

 

Com hem explicat en la Introducció, per a la comparació entre els himnes de l’Intonarium 

Toletanum i els himnes d’Antonio de Cabezón hem partit de dos dels exemplars 

conservats d’aquesta font. Tot i que podríem haver utilitzat sols l’exemplar E-Mn M/268, 

l’únic complet, hem emprat també l’exemplar E-MBH DER 2922 perquè s’han fet 

modificacions a nivell musical i codicològic que distingeixen ambdues fonts. Hi ha tres 

himnes que s’han modificat melòdicament en l’exemplar de la Biblioteca Nacional: el 

Pange lingua, el Veni Creator i el Sacris Solemnis. 

 

Pange lingua (f. 9v) 

 

Fig.  2: Pange lingua, f. 9v, exemplar E-MBH DER 2922. 
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Fig.  3: Pange lingua, f. 9v, exemplar E-Mn M/268. 

 

Aquest és un dels casos més significatius de modificació melòdica: 

1. En l’exemplar de la Universitat Complutense (que anomenarem primer exemplar) 

s’indica un do, mentre que en l’exemplar de la Biblioteca Nacional (que 

anomenarem segon exemplar) el do es va modificar, de manera que es repeteix el 

sib. 

2. En el segon exemplar s’afegeix un punt a la breu impresa en ambdós exemplars. 

3. Succeeix el mateix que hem vist en el punt anterior. 

4. En el primer exemplar la melodia en les síl·labes -ciosi (de preciosi) és re-sib-do-

do. En el segon exemplar es repeteix el re, s’afegeix el do com a nota de pas (entre 

el re i el sib) i el do final no es torna a repetir (re-re-do-sib-do). Podem veure que 

fins i tot han modificat el guió (o custos) en el segon exemplar, ja que l’última 

nota del segon pautat és la mateixa que la primera del tercer pautat. 

5. Succeeix el mateix que en els punts 2 i 3. 
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6. Succeeix el mateix que hem vist en els punts 2, 3 i 5. 

7. Succeeix el mateix que hem vist en el primer punt. 

8. Succeeix el mateix que hem vist en els punts 2, 3, 5 i 6. 

9. En el primer exemplar, l’ornament que trobem en mysterium (que no hem indicat 

en les figures però que es troba a prop del punt 3) es fa entorn al mi (fa-mi-fa), 

mentre que al final de la peça es fa sobre la nota sol. En el segon exemplar, en 

canvi, l’ornament es fa les dues vegades sobre la nota mi. 

Aquestes petites modificacions (fetes ratllant determinats punts i escrivint de nou les 

notes) ens poden mostrar que hi havia diferents maneres de cantar aquest himne. 

Veni creator (f. 9r) 

 

Fig.  4: Veni creator, f. 9v, exemplar E-MBH DER 2922. 

 

Fig.  5: Veni creator, f. 9r, exemplar E-Mn M/268. 
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Només trobem una modificació: 

1. En el primer exemplar la nota alphada indica les notes re-do, mentre que en el 

segon s’ha ratllat aquest punt per indicar do-si. És més habitual trobar aquest 

passatge amb la nota de pas que sense, de manera que podria indicar-nos, o bé que 

es tracta d’un error corregit en l’exemplar de la Biblioteca Nacional, o bé que hi 

havia dues variants. 

Un aspecte interessant de l’exemplar de la Biblioteca Nacional és el bemoll sobre el si en 

creasti. Aquest està indicat en els dos exemplars, i és una de les particularitats d’aquesta 

font: normalment el si és natural. El fet que en aquest exemplar hagin modificat una nota 

alphada però que hagin conservat el bemoll ens indica que molt probablement cantaven 

el sib. Tornarem sobre aquest aspecte quan parlem sobre l’himne Veni creator d’Antonio 

de Cabezón. 

Sacris solemnis (f. 10r) 

 

Fig.  6: Sacris solemnis, f. 10r, exemplar E-MBH DER 2922. 

 

Fig.  7: Sacris solemnis, f. 10r, exemplar E-Mn M/268. 
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En aquest cas podem observar que la manera en com s’ha modificat el segon exemplar 

no ha estat tan sofisticada, i s’han ratllat aquelles notes que es volien canviar. Aquestes 

estan indicades en els següents punts: 

1. En el primer exemplar trobem una lligadura fa-mi, mentre que en el segon s’ha 

ratllat la nota alphada i s’ha indicat al costat només el fa.  

2. En el primer exemplar la melodia en recedant vete- és sol-fa-fa-sol-sol, mentre 

que en el segon exemplar s’han ratllat cadascuna d’aquestes notes. La melodia és 

aquesta: fa-sol-sol-la-sib. 

Per altra banda, aquesta font és testimoni d’algunes modificacions codicològiques i 

textuals que podem entendre a partir del context. A partir del segle XVII hi va haver una 

reforma en els textos dels himnes que va afectar sobretot els himnes dedicats als Sants i 

no tant els himnes del Propi del Temps. Tot i que no canviaven de temàtica, s’adaptaven 

a la mètrica del llatí que servia de model en l’època. El coneixement cada cop més profund 

de les fonts antigues i la seva traducció cada cop més fiable també van propiciar aquests 

canvis. La  música no es veia afectada, ja que el Concili de Trento havia permès el cant 

toledà, i els canvis de lletra no implicaven canvis dràstics en la melodia, així que com a 

molt canviaven algunes notes.  

Algunes modificacions eren molt senzilles: s’alterava l’ordre d’algunes paraules 

(Conditor alme siderum va canviar a Conditor siderum alme) o bé es canviava una d’elles 

(Christe redemptor omnium va passar a ser Jesu redemptor omnium). En altres casos, 

però, es canviava una estrofa sencera o fins i tot el poema sencer. En la font que ens 

ocupa, un dels casos més significatius és el de O lux beata trinitas (f. 9r), l’himne per a 

les vespres de la festa de la Trinitat.  
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O lux beata trinitas (f. 9r) 

 

Fig.  8: O lux beata trinitas, f. 9r, exemplar E-MBH DER 2922. 

 

Fig.  9: O lux beata trinitas, f. 9r, exemplar E-Mn M/268. 

L’exemplar de la Universitat Complutense és el que ha sofert més modificacions en 

aquest himne perquè: 

1. Han ratllat la lletra del segon pautat. 

2. Probablement van voler sobreescriure el fragment (s’indica ma, a diferència de 

l’exemplar de la Biblioteca Nacional).  

3. Sembla que haguessin volgut afegir unes notes o que el fragment es va impregnar 

de la tinta fresca del f. 8r, no conservat.  
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4. En l’exemplar E-Mn M/268 sembla que hagin volgut afegir unes notes de pas més, 

però en realitat es tracta d’una modificació feta en el Pange lingua del f. 9v que 

ha traspassat el foli.  

Aquest va ser un dels himnes que va canviar per complet el seu text. Probablement van 

començar a ratllar la lletra disposats a canviar-la sencera. El problema, però, hauria estat 

que si la lletra de l’íncipit canviava deixarien de reconèixer l’himne, i haurien hagut de 

canviar fins i tot la lletra capital, de manera que segurament van deixar de ratllar i van 

deixar el primer vers per no perdre la referència. Comparant el poema d’aquest himne 

abans i després de la Reforma d’Urbà VIII veiem que els canvis són dràstics: 

Poema abans de la reforma d’Urbà VIII 71 Després de la reforma d’Urbà VIII72 

O Lux beata Trinitas 

Et principalis vnitas 

Iam sol recedit igneus 

Infunde lumen cordibus. 

Iam sol recédit ígneus:  

tu lux perénnis Vunitas,  

Nostris, beata Trínitas,  

infúnde lumen córdibus 

Te mane laudum carmine 

Te deprecemur vespere 

Te nostra supplex gloria 

Per cuncta laudet secula. 

Te manè láudum cármine, 

te deprecámur vésperè, 

Dignéris, vt te súpplices 

laudémus inter Cœlites. 

Deo patri sit gloria 

Eiusque soli filio 

Cum spiritu paraclito 

Et nunc et in perpetuum. Amen. 

Patri, simúlque Fílio,  

tibíque sancte Spíritus, 

Sicut suit, sit iúgiter 

seclum per omne glória. Amen. 

   

Podem observar que, excepte l’últim vers de la primera estrofa i els dos primers de la 

segona, el poema canvia per complet. Aquesta modificació ens mostra la voluntat per 

adaptar una font antiga a les exigències del seu context (en aquest, la modificació de la 

lletra) i ens confirma que al segle XVII aquesta font continuava sent de referència.  

En altres himnes podem veure que han afegit a mà la lletra d’alguna estrofa a sobre o a 

sota de la ja impresa. 

                                                 
71 Poema extret del Psalterium Secundum consuetudinem Sancte Romane Eccletie: Ex Breviario Romano 

(Venècia, 1572). 
72 El poema està extret de Hymni Sacri Breviarii Romani (Venècia 1644, pp. 31-32). 
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Felix per homnes festum (f. 14v) 

 

Fig.  10: Felix per homnes festum, f. 14v, exemplar E-MBH DER 2922. 

 

Fig.  11: Felix per homnes festum, f. 14v, exemplar E-Mn M/268. 
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1. En aquest cas afegeixen a mà la lletra de la tercera estrofa en l’exemplar E-Mn 

M/268. 

 

O Roma (f. 15r) 
 

 

Fig.  12: O Roma felix que tantorum, f. 15r, exemplar E-MBH DER 2922. 

 

Fig.  13: O Roma felix que tantorum, f. 15r, exemplar E-Mn M/268. 
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1. Tant en l’exemplar de la Universitat Complutense com en el de la Biblioteca 

Nacional s’adjunta una altra lletra a mà per sobre de la que està impresa. Aquest 

va ser un dels himnes que es van veure modificats per la reforma d’Urbà VIII. 

En aquest cas probablement van canviar l’ordre de les estrofes i l’estrofa impresa va 

passar a ser la tercera, mentre que la lletra afegida a mà va passar a ser la primera estrofa.  

En altres himnes hem trobat altres senyals d’ús com són anotacions als marges, com en 

els himnes que mostrem a continuació. 

Urbs beata ierusalem (f. 23v) 

 

Fig.  14: Urbs beata ierusalem. f. 23v, exemplar E-MBH DER 2922. 

 

Fig.  15: Urbs beata ierusalem. f. 23v, exemplar E-Mn M/268. 
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1. En l’exemplar E-MBH DER 2922 apareix una inscripció al peu de la pàgina que 

diu Entonario de sta María. Podem deduir que probablement la font va pertànyer 

a aquesta església. 

Te lucis ante terminum i Pange lingua (f. 32v) 

 

Fig.  16: Marge esquerra del f. 32v, exemplar E-MBH DER 2922. 
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Fig.  17: Marge esquerra del f. 32v, exemplar E-Mn M/268. 

 

1. En l’exemplar E-MBH DER 2922 hi ha anotacions al marge fetes posteriorment. 

 

A partir del foli 29r fins al foli 32r, l’exemplar de la Universitat Complutense té moltes 

imperfeccions en el paper. Sembla que la tinta hagi quedat impresa en el foli invers.   
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2.4. ELS HIMNES DE LES OBRAS DE MÚSICA PARA TECLA, ARPA Y VIHUELA 

2.4.1. Ave maris stella 

El poema és d’autor desconegut, tot i que hi ha especialistes que l’atribueixen a Venanci 

Fortunat († 600) o a Pau Diaca († 799). Està en tetràmetre trocaic, per tant els quatre 

versos de cada una de les estrofes alternen síl·labes llargues i curtes (LBLBLB). En les 

solemnitats es cantava en el mode primer, mentre que en les festes es cantava en el quart 

mode. L’himne fou compost entre els segles VIII i IX i està dedicat a la Verge. Es cantava 

a les vespres de les festivitats de la Verge, com en la festa de la Concepció de Maria (8 

de desembre)73, la festa de Santa Maria de la Pau (24 de gener) i la festa de la Purificació 

de la Verge (2 de febrer) entre d’altres. Aquesta melodia es cantava en el mode I, protus 

autèntic74. 

Ave, maris stella, 

Dei mater alma, 

atque semper virgo,  

felix cæli porta. 

 

Salve, estrella del mar,  

mare nutrícia de Déu  

i sempre verge, 

porta joiosa del cel75. 

Sumens illud “Ave” 

Gabrielis ore, 

funda nos in pace, 

mutans Evæ nomen.  

 

Tu que vas rebre la salutació de 

Gabriel 

aferma'ns en la pau, 

canviant el nom d’Eva. 

Solve vincla reis, 

profer lumen cæcis, 

mala nostra pelle, 

bona cuncta posce. 

 

Trenca les cadenes dels pecadors, 

procura als cecs la llum, 

repel·leix els nostres mals, 

impetra per nosaltres tots els béns. 

Monstra te esse matrem, 

sumat per te precem 

qui pro nobis natus 

tulit esse tuus. 

 

Mostra’t mare nostra i així aculli 

per tu les nostres súpliques Aquell 

que, volent néixer per nosaltres, no 

va desdenyar fer-se teu.  

 

 

 

 

                                                 
73 Tot i que és una festa de creació recent en el calendari romà, abans que s’introduís de manera universal 

en totes les esglésies ja es celebrava en la tradició hispànica des de feia molt temps.  
74 En aquest treball només estudiem la melodia en la qual es va poder basar Antonio de Cabezón, però 

l’himne Ave maris stella també es cantava en altres festivitats amb altres melodies, com en la festa de Santa 

Maria del Dissabte. Aquesta festa es podia celebrar si aquell dia no hi havia una festivitat més important, i 

es podia cantar l’Ave maris stella o altres himnes dedicats també a la Verge. 
75 Traduccions al català de l’autora fetes a partir de la traducció al castellà de Félix María Arocena. Per 

consultar la traducció castellana vegeu AROCENA, Félix María (2013). Los himnos de la tradición. Madrid: 

Biblioteca de Autores Cristianos, pp. 314-315, núm. 250. 
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Virgo singularis, 

inter omnes mitis, 

nos culpis solutos 

mites fac et castos.  

Oh Verge incomparable,  

dolça com cap altra,  

lliures ja de les culpes,  

fes-nos mansos i casts. 

 

Vitam præsta puram, 

iter para tutum, 

ut videntes Iesum 

semper collætemur.  

 

Concedeix-nos una vida pura i 

prepara’ns un camí segur, de 

manera que, veient Jesús, sigui ja 

perenne el nostre gaudi. 

Sit laus Deo Patri, 

summo Christo decus, 

Spiritui sancto 

honor, tribus unus. 

Amen. 

 

Alabem Déu Pare,  

glorifiquem Crist rei  

i beneïm l’Esperit Sant:  

un mateix honor pels tres.  

Amén. 

2.4.2. Te lucis ante terminum / Christe qui lux es et dies 

D’autor desconegut, el poema de l’himne Te lucis ante terminum fou escrit entre els segles 

V i VI, i plasma el moment en el qual es canta: és un himne per a les completes, que dins 

de l’ofici és l’hora que té lloc al final del dia, quan s’està fent de nit, abans del descans 

nocturn. Està en dímetre iàmbic, per tant, cada estrofa té quatre versos i hi ha alternança 

de síl·labes breus (B) i llargues (L). Aquest es cantava en diferents modes segons la 

melodia: en el mode I (protus autèntic), en el mode II (protus plagal), en el mode VII 

(tetrardus autèntic) i en el mode V (tritus autèntic). L’himne ens convida a sentir-nos 

protegits per Déu76.  

Te lucis ante terminum, 

rerum Creator, poscimus, 

ut solita clementia 

sis præsul ad custodiam. 

 

Abans que arribi la nit, 

et supliquem, oh creador de l’univers, 

que amb la teva clemència pròpia, 

sigui la teva vigília la que ens custodiï77. 

Te corda nostra somnient, 

te per soporem sentiant, 

tuamque semper gloriam 

vicina luce concinant. 

 

Que les nostres ànimes somiïn amb tu i  

sentin la teva presència mentre dormen; 

que celebrin sempre la teva glòria, 

en sentir ja propera la llum. 

Vitam salubrem tribue, 

nostrum calorem refice 

Concedeix-nos una vida saludable, 

restaura’ns les forces, 

                                                 
76 Félix María Arocena especifica uns altres modes d’acord amb el Liber Hymnarius, diferents segons la 

festa i el cicle anual: el quart mode durant Advent, el segon durant el Nadal i les festes, el tercer en 

Quaresma, i el vuitè en els diumenges per annum i en les solemnitats. Ibid,  pp. 9-10. 
77 Vegeu AROCENA, Félix María (2013). op. cit., pp. 9-10, núm. 7. 
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tætram noctis caliginem 

tua collustret claritas. 

i fes diàfana amb la teva esplendor 

la tètrica foscor de la nit. 

 

Præsta, Pater omnipotens, 

per Iesum Christum Dominum, 

qui tecum in perpetuum 

regnat cum sancto Spiritu. 

Amen 

 

Concedeix-nos-ho, Pare omnipotent,  

per mitjà de Jesucrist, el Senyor,  

que regna amb tu  

i l’Esperit Sant, per sempre. 

Amén. 

Aquest himne és testimoni d’un procediment molt habitual en l’època de l’organista: el 

contrafactum, que consistia en aplicar a la melodia d’un himne textos d’altres himnes. 

L’únic himne Te lucis ante terminum contingut en les Obras de música para tecla, arpa 

y vihuela segueix aquest procediment: la melodia no és la de Te lucis ante terminum, sinó 

la de Christe qui lux es et dies. Aquest himne, també de completes, canvià a Christe qui 

splendor amb la reforma himnòdica d’Urbà VIII.  

En l’Intonarium Toletanum trobem moltes melodies a les quals se’ls ha adaptat el text de 

Te lucis ante terminum, tot i que no la de Christe qui lux es et dies. Tot i així, en una font 

no gaire posterior a l’Intonarium Toletanum, el cantoral 150 de la Llibreria del Cor del 

Monestir de l’Escorial (copiat entre 1570 i 1582), trobem aquesta adaptació78. 

 

Fig. 18: Te lucis ante terminum amb la melodia de Christe qui lux es et dies.  

Cantoral E-E 150 del Monestir de l’Escorial79 

                                                 
78 Vegeu ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos; BURGOS BORDONAU, Esther; CARPALLO BAUTISTA, Antonio 

(2011). op. cit., p. 167. 
79 Agraeixo a en Juan Carlos Asensio que m’hagi facilitat aquesta il·lustració. 
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També ho exemplifica l’Intonari de Pedro Ferrer, l’Intonario general para todas 

las/yglesias de España (1548). En aquest tractat, Pedro Ferrer explica com en algunes 

esglésies han trobat dificultats per cantar de memòria aquells himnes que es canten poques 

vegades l’any80. Per resoldre-ho suggereix aplicar el contrafactum: ofereix unes poques 

melodies i tot seguit dóna un llistat amb tots els possibles textos que es podien aplicar a 

les melodies seleccionades81.  

Tot i la poca fiabilitat que s’atribueix a aquest volum82, és molt significatiu que aconselli 

aplicar aquest procediment i ens demostra com en temps d’Antonio de Cabezón era 

habitual.  

La melodia que utilitza Antonio de Cabezón per a l’himne Te lucis ante terminum és la 

de l’himne Christe qui lux es et dies. El text d’aquest himne va canviar a inicis del segle 

XVII, en què es van modificar alguns himnes per adaptar-los al llatí de l’època83. En 

aquest cas la modificació va ser subtil: l’íncipit va canviar a Christe qui splendor. Podem 

imaginar que Cabezón va arribar a sentir cantar aquest poema amb la melodia de Christe 

                                                 
80 “En algunas Iglesias acontece, y de hecho ha acontecido algunes vezes quando la intonacion del hymno 

es escabrosa, hazer vna de dos cosas, o dezir lo rezado, o cantar otro hymno en lugar de aquel: y como lo 

vno y lo otro suenen mal: por euitar estos inconuenientes parecio nos hazer esta reducion, o reduir la 

intonacion de muchos a estos pocos.  

No dexamos de conocer que seria bien y parecerian mejor que todos se cantassen por sus puntos y 

diferenciados vnos de otros como ya en algunes Iglesias lo hazen: mas como en todas las Iglesias no tienen 

aquel cuplimiento que se requiere: y si estan puntados como no tienen mucha platica dellos: porque no se 

cantan sino vna vez enel año: qua[n]do alli vienen hallan se confusos y cantan los como pueden y no como 

quieren 

Nuestra intencion no es como diximos, de impedirles a que no se canten como esten puntados: antes nos 

parece bien y deuen trabajar todos de saber les: mas en caso que no los tengan por punto: y si estuuieren 

por punto y por poca platica no sepan cantarlos: en tal caso dezimos que los ca[n]ten alomenos al tono o 

modo de vno delos cinco hymns communes q[ue] se ponen por exemplo. Y porque parezcan y suenen mejor 

podran los cantar conforme al tie[m]po pues se pone tambien exemplo secu[n]dum tempus.”  

Vegeu Ferrer, Pedro (1548). Intonario general para todas las/yglesias de España, f. XLI v. Disponible a: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000098775&page=1 
81 “Todos los hymnos q[ue] abaxo se ponen sin punto se puede[n] cantar al vso son y tono delos cinco 

hymnos comunes: y tambie[n] secundu[m] te[m]pus: y esto se entie[n]de hasta la primera rubrica colorada: 

porq[ue] dela primera rubrica colorada adela[n]te ya son de otra co[m]posicio[n]: y para la intonacio[n] de 

aq[ue]llos ta[m]bie[n] se pone[n] ciertos hymnos a cuya imitacio[n] sepa[n] ca[n]tar los otros. Los de vna 

co[m]posició[n] y otra, todos se pone[n] por abecedario para q[ue] mas presto los hallen.”  Vegeu Ibid., f. 

XLIIII r.  
82 Les melodies que presenta Pedro Ferrer en el seu tractat són fruit de la unificació de moltes variants 

melòdiques en una sola. Aquestes, però, no van tenir gaire difusió, i per tant, l’obra no ens indica amb 

exactitud com eren les melodies que servien de model per aplicar el contrafactum. 
83 Aquesta va ser una reforma encapçalada per Urbà VIII (†1644). Poeta i gran amant de la literatura, va 

intervenir personalment en la modificació dels textos dels himnes, tasca que estava confiada en un principi 

a quatre experts: Famiano Strada, Tarquinio Galluzzi, Girolamo Petrucci i Matías Sarbiewski. 

Consideraven que les estrofes rítmiques que regien fins llavors els himnes eren una barbàrie i volien aplicar 

a aquests textos la prosòdia i la mètrica clàssiques. Aquesta reforma va ser responsable de quasi un miler 

de modificacions en els textos himnòdics. El nou himnari, que fou aprovat el 1629 i publicat tres anys 

després, va seguir vigent fins al Concili Vaticà II.  Vegeu AROCENA, Félix María (2013). op. cit., pp. XXIII. 
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qui lux es et dies. Aquesta és una substitució relativament fàcil de fer per les similituds 

entre ambdós himnes tant a nivell temàtic com a nivell estructural. Christe qui lux es et 

dies també és un himne per a completes en dímetre iàmbic i, tot i que té cinc estrofes 

(mentre que l’himne Te lucis ante terminum en té quatre), la temàtica és molt semblant. 

Es cantava en el mode I, protus autèntic84. El poema, d’autor desconegut, escrit entre els 

segle V i VI, ens convida a trobar en Crist el nostre descans: 

Christe qui lux est et dies 

noctis tenebras detegis, 

lucisque lumen crederis, 

lumen beatis prædicans. 

 

Oh Crist, que ets la llum del dia, 

que sent llum de llum pels homes, 

i flama brillantíssima pels benaventurats, 

dissipes les tenebres de la nit85. 

Precamur, sancte Domine, 

defende nos in hac nocte; 

sit nobis in te requies, 

quietas horas tribue. 

 

Et demanem, Senyor, que vetllis per 

nosaltres aquesta nit: i, al concedir-nos 

aquestes hores de son, siguis tu mateix el 

nostre descans. 

Somno si dantur oculi, 

cor semper ad te vigilet; 

tuaque dextra protegas 

fideles, qui te diligunt. 

 

Encara quan els ulls s’adormin, 

que el nostre cor estigui sempre atent 

a tu: protegeix amb la teva destra els 

fidels que t’estimen. 

Defensor noster, aspice, 

insidiantes reprime, 

guberna tuos famulos, 

quos Sanguine mercatus es. 

 

Mira’ns, oh defensor nostre,  

i reprimeix als que ens instiguen;  

regeix als teus servents,  

comprats amb la teva Sang.  

 

Sit Christe, rex piissime 

tibi Patrique gloria 

cum Spiritu Paraclito, 

in sempiterna sæcula. Amen. 

 

Glòria a Crist, rei clementíssim, a tu i 

també al Pare, amb l’Esperit Paràclit, 

pels segles dels segles. 

Amén86. 

2.4.3. Pange lingua 

El poema d’aquest himne dedicat al Santíssim Cos i Sang de Jesucrist està atribuït a 

Tomàs d’Aquino. És un himne de dímetre trocaic per a les vespres de la festa del Corpus 

Christi, del qual es va compondre una melodia more hispano que tractarem a continuació. 

Aquesta va tenir molta difusió entre els compositors espanyols i molt probablement va 

                                                 
84 Existien altres melodies en altres modes però nosaltres només ens referim a la que utilitza Cabezón. 
85 Vegeu AROCENA, Félix María (2013). op. cit., pp. 11-12, núm. 8. 
86 Vegeu DURÁN, Antonio; MORAGAS, Antonio; VILLAREAL, Juan (1987) Hymnarium Oscense (s. XI). 

Saragossa: Institución Fernando el Católico, vol. 2, p. 25. 
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ser la que Cabezón coneixia millor perquè la va sentir i tocar. Es cantava en el mode V, 

tritus autèntic. El text convida a venerar amb fe i humilitat a Crist-Eucaristia.  

Pange, lingua, gloriosi 

corporis mysterium, 

sanguinisque pretiosi, 

quem in mundi pretium 

fructus ventris generosi 

rex effudit gentium. 

 

Canta, oh llengua, el misteri del 

cos gloriós  

i de la sang preciosa 

que el rei de les nacions, 

fill d’una mare noble, 

va vessar per rescatar el món87. 

Nobis datus, nobis natus 

ex intacta Virgine, 

et in mundo conversatus, 

sparso verbi semine, 

sui moras incolatus 

miro clausit ordine. 

 

Ens va ser donat, va néixer  

d’una Verge sense oprobi  

i havent viscut al món, 

un cop espargida la llavor de la seva paraula, 

acabà l’etapa de la seva vida mortal, 

amb una institució admirable. 

In supremæ nocte cenæ 

recumbens cum fratribus, 

observata lege plene 

cibis in legalibus, 

cibum turbæ duodenæ 

se dat suis manibus. 

 

Així, la nit de l’últim sopar, 

reclinat a taula amb els Apòstols, 

complint les regles  

sobre el menjar legal, 

s’entrega, amb les seves pròpies mans, a si mateix, 

com aliment pels dotze. 

Verbum caro panem verum 

verbo carnem efficit, 

fitque sanguis Christi merum, 

et, si sensus deficit, 

ad firmandum cor sincerum 

sola fides sufficit. 

 

Amb la seva paraula, el verb, fet carn, 

converteix el pa en el seu cos 

i el vi en la seva pròpia sang: 

encara que fallin els sentits 

és suficient la fe per cerciorar 

d’això a un cor sincer.  

Tantum ergo Sacramentum 

veneremur cernui, 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui; 

præstet fides supplementum 

sensuum defectui. 

 

Adorem, doncs, humilment, tant 

august Sacrament i que les cerimònies 

de l’antiga aliança cedeixin el seu lloc 

al nou ritu;  

supleix ara la fe,  

la insuficiència dels sentits. 

Genitori Genitoque 

laus et iubilatio, 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio; 

Procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. 

Amen. 

 

Alabem amb cants  

d’alegria, glòria,  

honor, poder  

i benedicció,  

al Pare i al Fill: tributem també el mateix 

homenatge a l’Esperit que d’ambdós prové.  

Amén.  

                                                 
87 Vegeu AROCENA, Félix María (2013). op. cit., pp. 173-174, núm. 134. 
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2.4.4. Veni Creator Spiritus 

Aquest himne fou probablement escrit per Raban Maur († 856), i es cantava en l’hora 

tèrcia des del dia de Pentecosta fins a la festa de la Trinitat. És un poema en dímetre 

iàmbic i està en el mode VII, tetrardus autèntic. 

Félix Maria Arocena destaca com l’Esperit Sant té atribucions relacionades amb la Mare 

de Déu que es troben reflectides en aquest poema. Si comparem l’himne Veni creator 

amb l’Ave maris stella es poden veure expressions en comú88.   

Veni, creator Spiritus, 

mentes tuorum visita, 

imple superna gratia, 

quæ tu creasti, pectora. 

 

Vine, oh Esperit creador,  

visita les ànimes dels teus fidels  

i recompleix de la teva gràcia divina  

els cors que tu mateix has creat89.  

Qui diceris Paraclitus, 

donum Dei altissimi, 

fons vivus, ignis, caritas 

et spiritalis unctio. 

 

Tu ets el nostre consol, 

do de Déu altíssim, 

font viva, foc, amor 

i unció espiritual. 

Tu septiformis munere, 

dextræ Dei tu digitus, 

tu rite promissum Patris 

sermone ditans guttura. 

 

Tu vesses sobre nosaltres els teus set dons, tu, el 

dit de la mà dreta de Déu, 

tu, la solemne promesa del Pare, tu, que poses en 

els nostres llavis el tresor de la teva paraula. 

 

Accende lumen sensibus, 

infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis, 

virtute firmans perpeti. 

 

Encén amb la teva llum els nostres sentits, 

infon el teu amor en els nostres cors 

i conforta amb el teu auxili continu, 

la feblesa de la nostra carn. 

 

Hostem repellas longius 

pacemque dones protinus; 

ductore sic te prævio 

vitemus omne noxium. 

 

Allunya de nosaltres l’enemic, 

i dóna’ns aviat la pau, 

i així, sent tu mateix el nostre guia, 

evitarem tot mal. 

Per te sciamus da Patrem 

noscamus atque Filium, 

 

Fes que per tu coneguem el Pare, 

i que coneguem també el Fill: 

                                                 
88 Félix Arocena compara ambdós himnes: “Este paralelismo, de tipo lírico, emerge de la lectura comparada 

de las estrofes segunda, cuarta y quinta del Veni creator, por un lado, y de las estrofes tercera, quinta y 

sexta del Ave maris Stella por otro: al Espíritu Santo se le pide que nos ilumine y a María también (lumen 

sensibus 4, lumen cæcis 3); al Espíritu se le pide el vigor de la gracia para superar la debilidad de la 

naturaleza y a María también (infirma nostri corporis 4, mala nostra pelle 3); el Espíritu aleja al Maligno 

y María libra a los que le están sometidos (Hostem repellas longius 5, solve vincla reis 3); el Espíritu trae 

la paz y el gozo y María nos arraiga en la paz (pacemque dones protinus 5, funda nos in pace 2); por último, 

el Espíritu es fons vivus, ignis, caritas 2, y María nos da la vida vita pura 6.” Ibid., p. 160.  
89 Vegeu AROCENA, Félix María (2013). op. cit., pp. 159-160, núm. 125. 
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te utriusque Spiritum 

credamus omni tempore. 

Amen. 

 

fes que creguem sempre en tu, que, procedint 

d’ambdós, ets el seu Esperit. 

Amén. 

2.4.5. Christe redemptor omnium 

És un himne per a les matines90 del dia de Nadal que data del segle VI i d’autor 

desconegut. El poema, en dímetre iàmbic, està dedicat a Crist, nascut per salvar-nos. Es 

cantava en el mode V, tritus autèntic.  

Christe, redemptor omnium, 

ex Patre, Patris unice, 

solus ante principium 

natus ineffabiliter, 

 

Oh Crist redemptor del món, 

fill únic del Pare,  

nascut de manera inefable, 

abans de tots els segles91, 

Tu lumen, tu splendor Patris, 

tu spes perennis omnium, 

intende quas fundunt preces 

tui per orbem servuli. 

 

Tu que ets la llum i la resplendor del Pare, 

la nostra contínua esperança, 

acull les súpliques que eleven els teus fidels 

des de tots els racons de la terra.  

Salutis auctor, recole 

quod nostri quondam corporis, 

ex illibata Virgine 

nascendo, formam sumpseris. 

 

Recorda, Senyor, autor de la salvació, 

que en néixer, en un altre temps,  

de la Verge Inmaculada,  

vas assumir la forma d’un cos com el nostre. 

Hic præsens testatur dies, 

currens per anni circulum, 

quod solus a sede Patris 

mundi salus adveneris; 

 

Només en tu, Senyor, vingut de la seu del Pare, 

troba el món la seva salvació: 

ho testimonia aquest dia d’avui 

la celebració del qual es repeteix cada any. 

Hunc cælum, terra, hunc mare, 

hunc omne quod in eis est, 

auctorem adventus tui 

laudat exsultans cantico. 

 

En honor d’aquell, que és l’autor de la teva arribada, 

del cel, la terra, el mar  

i tot el que hi ha en ells, 

entonen, plens d’entusiasme, aquest himne de lloança.  

  

                                                 
90 En alguns estudis consultats per a la realització d’aquest treball es pot veure com certs autors recorren a 

fonts contemporànies, com és el Liber Hymnarius cum Invitatoriis et aliquibus Responsoriis (Solesmes, 

1983). Aquesta és una font útil per comprendre la litúrgia actual, però no és aplicable a l’estudi històric 

d’aquesta. Per exemple: l’himne Christe redemptor omnium es canta en l’actualitat a l’hora de vespres, 

però no podem fer un paral·lelisme amb el segle XVI perquè, com és el cas, aquest es cantava en un altre 

moment del dia. Per tant, les indicacions de mode o del moment en què es cantaven certes melodies poden 

haver canviat amb el pas del temps i cal saber de quines referències han partit aquests autors. Un estudi 

molt útil per la font que ens ocupa en el context que estem treballant és TURNER, Bruno (2011). Toledo 

Hymns. The Melodies of the Office Hymns of the Intonarium Toletanum of 1515. A Commentary and 

Edition. Lochs, Isle of Lewis: Vanderbeek & Imrie. 
91 Vegeu AROCENA, Félix María (2013). op. cit., pp. 99-100, núm. 77. 
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Nos quoque, qui sancto tuo 

redempti sumus sanguine, 

ob diem natalis tui 

hymnum novum concinimus. 

 

I nosaltres, que hem estat redimits 

amb la teva preciosíssima sang,  

et celebrem en el dia del teu naixement 

amb un càntic sempre nou.  

Iesu, tibi sit gloria, 

qui natus es de Virgine, 

cum Patre et almo Spiritu, 

in sempiterna sæcula. 

Amen. 

 

Glòria a tu, Jesús,  

que has nascut de la Verge, 

i també al Pare i a l’Esperit vivificant, 

pels segles dels segles. 

Amén. 

Però els himnes que apareixen en l’imprès de Cabezón no parteixen del cantus firmus de 

Christe redemptor omnium, sinó de l’himne Veni redemptor gentium, destinat també al 

dia de Nadal, però en aquest cas per a les primeres vespres. En aquest cas, la rúbrica que 

apareix en l’Intonarium Toletanum per aquest himne ens demostra que aquesta 

substitució era possible: in hoc dicto tono cantantur omnes hymni festivitatum sex 

caparum ad vesperas tam usque in epiphania domini.  

El poema Veni redemptor gentium, que fou compost per Sant Ambròs, es troba en dímetre 

iàmbic i està en el mode VI, tritus plagal. El poema ens convida a esperar el naixement 

de Crist: 

Veni, redemptor gentium,  

ostende partum Virginis; 

miretur omne sæculum: 

talis decet partus Deum. 

 

Oh Crist redemptor dels pobles, 

vine i mostra’t acabat de néixer de la Verge: 

que el món sencer s’esbalaeixi  

perquè només a Déu correspon un naixement 

semblant92.  

Non ex virili semine, 

sed mystico Spiramine 

verbum Dei factum est caro 

fructusque ventris floruit. 

 

Doncs, no per obra d´home, 

sinó mitjançant un místic alè, 

va florir el fruit del ventre  

i el verb de Déu es va fer carn.  

Alvus tumescit Virginis, 

claustrum pudoris permanet, 

vexilla virtutum micant, 

versatur in templo Deus. 

 

Es dilaten les entranyes de la Verge, 

sense deixar d’estar segellada pel pudor, 

brillen les banderes de totes les virtuts 

perquè Déu es troba al seu temple.  

Procedat e thalamo suo, 

pudoris aula regia, 

geminæ Gigas substantiæ 

alacris ut currat viam. 

 

Que surti ja del seu tàlem, 

d’aquell palau puríssim, 

el que és incommensurable, com a Déu i com a home, 

per recórrer decididament el seu camí. 

Æqualis æterno Patri, 

carnis tropæo cingere, 

Coetern amb el Pare, 

cenyit de la nostra mateixa carn,  

                                                 
92 Vegeu AROCENA, Félix María (2013). op. cit., pp. 96-97, núm. 75. 
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infirma nostri corporis 

virtute firmans perpeti. 

 

enfortirà sempre amb el seu poder, 

el nostre cos tan fràgil. 

Præsepe iam fulget tuum 

lumenque nox spirat novum, 

quod nulla nox interpolet 

fideque iugi luceat. 

 

Aquesta nit, com mai una altra, 

comença a exhalar una llum nova, 

que fa resplendir el teu pessebre, 

encès sempre de fe.   

Sit, Christe, rex piissime, 

tibi Patrique gloria 

cum Spiritu Paraclito, 

in sempiterna sæcula. 

Amen. 

Glòria a Crist, rei clementíssim,  

a tu i també al Pare,  

amb l’Esperit Paràclit,  

pels segles dels segles. 

Amén. 

2.4.6. Ut queant laxis 

És un himne atribuït a Pau Diaca (segle VIII) en estrofa sàfica.  

Aquesta melodia apareix en l’Intonarium Toletanum en dues versions: la primera, 

destinada a les vespres (f. 13v); i la segona, destinada a les matines de la vigília de Sant 

Joan Baptista (f. 13), que és la que utilitza Antonio de Cabezón. Ambdues melodies (sent 

la primera més ornamentada que la segona) es distingeixen de la melodia en mode II que 

va utilitzar Guido d’Arezzo (segle XI) per explicar el seu sistema notacional93. La melodia 

que nosaltres analitzarem, en canvi, es cantava en el mode I, protus autèntic.  

El poema està dedicat a la vida del Sant, i tracta sobre la seva concepció miraculosa, el 

temps en què Zacaries, el seu pare, es va quedar mut, i el seu naixement: 

Ut queant laxis resonare fibris 

mira gestorum famuli tuorum, 

solve polluti labii reatum, 

sancte Ioannes. 

 

Perquè amb cordes ben afinades 

puguin ressonar les meravelles de la teva vida, 

desferma en els teus servents, oh Joan benaventurat, 

la trava dels seus llavis impurs94. 

Nuntius cælo veniens supremo, 

te patri magnum fore nasciturum, 

nomen et vitæ seriem gerendæ 

ordine promit. 

 

Un àngel, vingut del cel, revela  

al teu pare, no sols el teu naixement insigne, 

sinó el teu nom i, també, el destí de vida 

que hauries de portar.  

Ille promissi dubius superni 

perdidit promptæ modulos loquelæ; 

sed reformasti genitus peremptæ 

organa vocis. 

Però ell, que dubtava de la promesa divina, 

va perdre la facultat de la parla, 

que sols va recuperar després 

del teu naixement. 

                                                 
93 Vegeu ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos; BURGOS BORDONAU, Esther; CARPALLO BAUTISTA, Antonio 

(2011). op. cit., p. 168. 
94 Vegeu AROCENA, Félix María (2013). op. cit., pp. 218-219, núm. 169. 
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Ventris obstruso positus cubili 

senseras regem thalamo manentem; 

hinc parens nati meritis uterque 

abdita pandit. 

 

Confinat al claustre matern, 

vas reconèixer que el teu rei s’assentava en aquell si 

virginal, i llavors, profeta abans de néixer, vas revelar 

als teus pares el misteri. 

Laudibus cives celebrant superni 

te, Deus simplex pariterque trine; 

supplices ac nos veniam precamur: 

parce redemptis. 

Amen. 

 

Mentre els sants del cel et glorifiquen, 

oh Déu U i Tri, nosaltres, 

peregrins, confiem aconseguir de la teva misericòrdia, 

el teu perdó i la teva vènia. 

Amén. 
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3. COMPARACIÓ ENTRE ELS HIMNES DE CABEZÓN I 

L’INTONARIUM TOLETANUM 

3.1. AVE MARIS STELLA 

Antonio de Cabezón es va basar més en la melodia d’aquest himne que en qualsevol altra: 

dels vint-i-un himnes que conté les Obras de música para tecla, arpa y vihuela, onze 

parteixen d’aquesta melodia. A continuació veurem les diferències enre el cantus firmus 

de les obres de Cabezón i l’himne Ave maris stella del foli 21r de l’exemplar E-MBH 

DER 2922 de l’Intonarium Toletanum95.  

3.1.1. Ave maris stella, foli 2r96.  

1. El la no es repeteix en la tabulatura. 

2. El si longa de l’Intonarium Toletanum s’indica com una semibreu en la tabulatura. 

3. En la tabulatura no s’inclou la nota de pas entre el si i el sol.  

4. Antonio de Cabezón afegeix un do# entre el si i el re que no apareix en l’Intonarium 

Toletanum. 

5. El re longa de l’Intonarium Toletanum no dura tant en la tabulatura i apareix repetit.  

6. En la tabulatura el sol és sostingut, mentre que en l’Intonarium Toletanum és natural. 

7. Es pot veure molt bé que en la tabulatura no es respecta si la nota és longa o breu en 

el fet que els dos la duren igual en aquesta.  

8. Antonio de Cabezón afegeix un fa entre el mi i el sol.  

9. En la tabulatura es repeteix el re.  

10. En la tabulatura es repeteix el fa. 

                                                 
95 Es presenten tots els himnes per l’ordre en què apareixen en la tabulatura excepte el del foli 22r., ubicat 

al final.  
96 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 169 en l’Annex 1. 
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11. El sol de l’Intonarium Toletanum és sol# en la tabulatura, i es repeteix dues vegades 

el motiu sol#-la (amb un ritme diferent). El la longa de l’Intonarium Toletanum és 

dividit en quatre semibreus en la tabulatura. 

12. En la tabulatura es repeteix el passatge final (de sis notes) de l’Intonarium Toletanum 

repetint l’últim mi. En aquest passatge, el sol longa de l’Intonarium Toletanum passa 

a ser una breu en la tabulatura. 

 

Fig.  19: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 2r. 
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Fig.  20: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 

3.1.2. Ave maris stella, foli 2v97.  

1. Com s’indica en l’Intonarium Toletanum, en la tabulatura es repeteix el la, però no 

tenen el valor de dues breus sinó de dues semibreus. 

2. En l’Intonarium Toletanum s’indica un la que no apareix en la tabulatura.  

3. Cabezón repeteix el la, i ambdues semibreus equivalen a la breu que s’indica en 

l’Intonarium Toletanum. 

4. Cabezón afegeix un do que no apareix en l’Intonarium Toletanum. 

5. Cabezón repeteix el re que en l’Intonarium Toletanum sols apareix un cop.  

6. Cabezón altera el sol amb un sostingut i repeteix el motiu sol-la dues vegades amb un 

ritme diferent en ambdós casos. Passa exactament el mateix en l’himne 3.1.1. (vegeu el 

punt 11 de la Fig. 19). 

7. La longa indicada en l’Intonarium Toletanum dura una breu amb punt en la tabulatura.  

8. Es repeteix el mi en la tabulatura. 

                                                 
97 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 172 en l’Annex 1. 
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Fig.  21: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 2v, 1ª part. 
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Fig.  22: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 2v, 2ª part. 

 

Fig.  23: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 
 

9. En la tabulatura, a diferència del que indica l’Intonarium Toletanum, no arriba a pujar 

fins al sol, mentre que en l’himne que hem vist en el foli 2r (3.1.1) arriba fins a sol.  

10. Cabezón repeteix el mi. Crec que pot ser perquè la ressonància s’apagaria si no el 

repetís per les disminucions de la veu de dalt.  

11. El sol és sostingut en la tabulatura.  
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12. Aquest és un dels molts casos en què Cabezón interpreta una longa com una breu, 

probablement per una qüestió de ressonància. 

13. En la tabulatura es repeteix el mi. 

14. El fragment indicat en aquest punt amb un requadre en la Fig. 23 senyala la repetició 

de les últimes sis notes de l’Intonarium Toletanum en la tabulatura (entre claudàtors en la 

Fig. 22). En l’Ave maris stella que hem vist en el foli 2r, Cabezón aplica el mateix 

procediment sense la repetició consecutiva de les dues últimes notes.  

3.1.3. Ave maris stella, foli 3r98.  

En aquest cas, Cabezón situa el cantus firmus en la veu superior i en cap cas respecta la 

durada de les longues. 

1. En la tabulatura no s’indica el la. 

2. A diferència dels Ave maris Stella 3.1.1. i 3.1.2., en aquest cas el sol en  és 

sostingut en la tabulatura. 

3. En l’Intonarium Toletanum no s’indica el do. Això ja ha ho hem pogut veure en 

les comparacions dels himnes 3.1.1. i 3.1.2.  

4. Com en els himnes 3.1.1. i 3.1.2., Cabezón repeteix el motiu sol-la, que sols 

apareix un cop en l’Intonarium Toletanum, amb un ritme diferent. A diferència 

dels casos anteriors, en què el sol era sostingut les dues vegades, en aquest cas 

sols altera el segon.  

5. Com en l’himne 3.1.2., en la tabulatura no s’indica el sol.  

6. En la tabulatura es repeteix el mi. 

7. En la tabulatura es repeteix el mi. 

8. En la tabulatura es repeteix el re dues vegades més que en l’Intonarium 

Toletanum. 

                                                 
98 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 176 en l’Annex 1. 
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Fig. 24: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 3r. 
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3.1.4. Ave maris stella, foli 3v99.  

1. En la tabulatura no es repeteix el la. 

2. Com en els casos anteriors (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.), el la no s’indica en la tabulatura. 

3. Com en els casos anteriors (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.), Antonio de Cabezón afegeix un 

do que no apareix en l’Intonarium Toletanum (en aquest cas, però, sostingut). 

4. Cabezón utilitza diferents valors rítmics per a la baixada de les breus. Com en els 

casos anteriors, el sol és sostingut i repeteix el motiu sol#-la.  

5. Com en els Ave maris stella 3.1.2. i 3.1.3, en la tabulatura no apareix el sol. 

6. En la tabulatura es repeteix el re. 

7. Es destaca el sol perquè en els Ave maris stella 3.1.1. i 3.1.2. aquest és sostingut, 

mentre que en els himnes 3.1.3. i 3.1.4. és natural. 

8. En la tabulatura es repeteix el motiu re-do dues vegades i sols es respecta la durada 

de breu del segon do. 

9. En aquest cas, no repeteix les últimes sis notes com hem vist en els casos 3.1.1. i 

3.1.2. Es limita a repetir les dues últimes notes amb valors rítmics diferents. 

                                                 
99 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 179 en l’Annex 1. 

Fig.  25: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 
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En aquest cas trobem el cantus firmus en la veu superior. 

 

Fig.  26: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 3v. 
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Fig. 27: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 

3.1.5. Ave maris stella, foli 6r100.  

1. En la tabulatura no es repeteix el la com indica l’Intonarium Toletanum. 

2. Com hem vist en els Ave maris stella anteriors, el la que s’indica en l’Intonarium 

Toletanum no es troba en la tabulatura. 

3. I com hem vist en els casos anteriors, Cabezón afegeix un do que no apareix en 

l’Intonarium Toletanum. A vegades és sostingut, però no en aquest cas.  

4. Com en els casos anteriors, el sol natural de l’Intonarium Toletanum és sostingut 

en la tabulatura.  

5. L’himne 3.1.1. (vegeu la Fig. 19) i el que estem analitzant tenen en comú que 

s’afegeix una nota de pas (fa) entre el mi i el sol, mentre que en els altres casos 

observats fins ara (3.1.2., 3.1.3. i 3.1.4.) Cabezón no té en compte el sol, i el cantus 

firmus continua a partir del fa posterior al sol. 

6. És el primer cas dels observats fins ara en què en la tabulatura no es repeteix el 

motiu mi-re.  

7. Com en els himnes 3.1.1. i 3.1.2. (i a diferència dels 3.1.3. i 3.1.4.) el sol és 

sostingut. 

8. El la no es repeteix com indica l’Intonarium Toletanum. 

                                                 
100 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 185 en l’Annex 1. 
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Fig.  28: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 6r. 
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En aquest cas no he parlat de valors rítmics. No es contemplen la durada de les longues, 

i sol limitar la durada de cada nota a dos compassos (ja sigui breu o longa). 

3.1.6. Ave maris stella, foli 6v101.  

En aquest cas trobem el cantus firmus en la veu central: 

1. El la no es repeteix en la tabulatura tal com indica l’Intonarium Toletanum. 

2. Com hem vist en els Ave maris stella anteriors, en la tabulatura no s’inclou el la 

que apareix en l’Intonarium Toletanum. 

3. Com hem vist en l’himne 3.1.3, Cabezón altera el sol (#).  

4. Cabezón afegeix un do que no es troba en l’Intonarium Toletanum. En el cas de 

l’Ave maris stella que ens ocupa i dels himnes 3.1.1. i 3.1.4., aquest és sostingut, 

mentre que en els himnes 3.1.2., 3.1.3. i 3.1.5. és natural. En aquest cas, però, 

repeteix dos cops el motiu do#-re i amb un ritme diferent. 

5. Tot i que no es pot veure amb claredat, sembla que Cabezón va escriure un re i no 

un do. Si fos així suposaria una diferència respecte l’Intonarium Toletanum i els 

                                                 
101 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 188 en l’Annex 1. 

Fig.  29: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 
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Ave maris stella anteriors, ja que significaria que ha obviat el do de la baixada de 

breus.  

 

Fig.  30: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 6v. 
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6. En la tabulatura el sol és sostingut mentre que en l’Intonarium Toletanum és 

natural com en els casos anteriors (excepte l’himne 3.1.3. en què es repeteix el 

motiu sol-la, i només en la segona repetició és sostingut).  

7. Cabezón afegeix un fa. En aquest himne i en els Ave maris stella 3.1.1. i 3.1.5. el 

fa és una nota de pas, mentre que en els himnes 3.1.2., 3.1.3. i 3.1.4. el fa 

substitueix el sol que apareix en l’Intonarium Toletanum. En aquest cas, però, el 

fa no dura dos compassos com en els altres dos casos, i tant el mi com el fa duren 

una semibreu.   

8. Com hem vist en l’himne 3.1.5., en la tabulatura no apareix repetit el motiu mi-re 

que observem en l’Intonarium Toletanum. 

9. Igual que en els himnes 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.5., el sol és sostingut. 

10. L’himne que ens ocupa és el primer Ave maris stella en què el motiu sol#-la es 

veu interromput per una altra nota (re) que destaca, ja que normalment cada nota 

dura dos compassos, i en aquest cas la nota afegida treu un compàs i mig al sol#. 

11. En la tabulatura no es repeteix el la.  

12. En la tabulatura es repeteix el fa.  

 

Fig.  31: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 
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3.1.7. El primer Ave maris stella del foli 21r102  

En aquest himne de quatre veus, el cantus firmus es troba en la veu del tenor.  

Si deixem de banda si respecta o no la duració de les notes, podem veure que dels Ave 

maris stella que hem vist fins ara aquest és el que s’ajusta més a l’Intonarium Toletanum. 

No hi ha gaires notes afegides i no hi ha repeticions de cap motiu. Excepte en un punt 

concret, no repeteix ni les notes ni els motius que apareixen repetits en l’Intonarium 

Toletanum, i totes les notes, breus o longues en l’Intonarium Toletanum, duren una 

semibreu. 

 

Fig.  32: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 21r (núm. 1). 

                                                 
102 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 199 en l’Annex 1. 
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1. En l’Intonarium Toletanum es repeteix el la mentre que en la tabulatura sols 

apareix una vegada. 

2. Com hem vist en els Ave maris stella anteriors, en la tabulatura no consta la nota 

de pas (la) indicada en l’Intonarium Toletanum.  

3. Com en els casos anteriors, Cabezón afegeix una nota de pas (do) que no consta 

en l’Intonarium Toletanum. En aquest cas és natural. 

4. També afegeix una altra nota de pas (en aquest cas fa) que no consta en 

l’Intonarium Toletanum, com hem vist en els Ave maris stella 3.1.1., 3.1.5. i 3.1.6. 

5. En l’Intonarium Toletanum apareix repetida la cèl·lula mi-re, però en la tabulatura 

sols apareix una vegada. 

6. En la tabulatura no apareix el la repetit.  

 

 

Fig.  33: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 
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3.1.8. El segon Ave maris stella del foli 21r. 103 

Aquest Ave maris stella, de quatre veus, és el primer en què el cantus firmus no es troba 

des del principi de l’himne, sinó que comença al compàs 9 en la veu superior. Comença 

la veu de l’alto, que té una melodia que recorda la de l’Ave maris stella (podria semblar 

a primera vista que està transportada, però no és així). La melodia del tenor, que comença 

un compàs després de l’alto, adopta al llarg de quatre compassos la melodia de l’Ave 

maris stella, però a partir d’aquí la veu passa a ser massa ornamentada per ser un cantus 

firmus. No és fins al compàs 9 que de veritat comença el cantus firmus en el tiple. Fins 

llavors, les altres veus han anticipat el cantus firmus. 

1. El la que es repeteix en l’Intonarium Toletanum sols es toca un cop en la 

tabulatura.  

2. Com en els Ave maris stella anteriors, en la tabulatura no consta la nota de pas 

(la) que apareix en l’Intonarium Toletanum. 

3. Cabezón afegeix una nota de pas (do) que no apareix en l’Intonarium Toletanum. 

En aquest cas, com en els Ave maris stella dels folis 2, 3v i 6v, el do és sostingut. 

4. El sol que apareix en l’Intonarium Toletanum és sostingut en la tabulatura com 

hem vist en els Ave maris stella anteriors (amb excepció de l’himne 3.1.3., en què 

es repeteix el motiu sol-la i l’altera sols la segona vegada).  

5. Cabezón afegeix una nota de pas (fa) que no apareix en l’Intonarium Toletanum. 

Això succeeix també en els Ave maris stella que comencen en els folis 2, 6r, 6v i 

21 (el primer Ave maris stella). En els altres Ave maris stella vistos fins ara no 

s’afegeix sinó que el fa substitueix el sol següent.  

6. En l’Intonarium Toletanum es repeteix la cèl·lula motívica mi-re, mentre que en 

la tabulatura aquest sols apareix una vegada. Hem pogut veure que això també 

succeeix en els Ave maris stella que comencen en els folis 6r, 6v i en el primer del 

foli 21. 

7. En la tabulatura el la no es repeteix. 

8. Aquest és el primer cas en què el do, natural en l’Intonarium Toletanum, és 

sostingut en la tabulatura. 

9. En la tabulatura, l’últim re de l’Intonarium Toletanum es repeteix cinc vegades. 

                                                 
103 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 201 en l’Annex 1. 
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Fig.  34: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 21r (núm. 2). 
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Fig.  35: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 

 

3.1.9. L’Ave maris stella del foli 21v.104  

L’Ave maris stella està en el mode I, però en la tabulatura es mostra el mode I transportat 

una quarta avall. 

1. En l’Intonarium Toletanum el la (mi en la tabulatura) es repeteix, mentre que en 

la tabulatura no. Exceptuant l’himne 3.1.2., en els Ave maris stella anteriors, en 

els quals aquesta nota era un la, tampoc es repetia. 

2. En la tabulatura no apareix el mi (indicat en l’Intonarium Toletanum com un la). 

Ho hem pogut veure també en tots els Ave maris stella anteriors. 

3. Com que l’himne està transportat una quarta avall, aquest és l’únic cas en el qual 

el fa, que equival al si de l’Intonarium Toletanum, és sostingut.  

4. Cabezón afegeix, com els himnes 3.1.1., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. i 3.1.8., una nota de 

pas (en aquest cas sol) que no consta en l’Intonarium Toletanum.  

5. Cabezón afegeix una nota de pas (en aquest cas do) que no apareix en l’Intonarium 

Toletanum. Podem veure que succeeix el mateix en els himnes en què afegeix la 

nota de pas que hem vist en el punt anterior (3.1.1., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. i 3.1.8.). 

                                                 
104 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 203 en l’Annex 1. 
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6. En la tabulatura no es repeteix la cèl·lula si-la que apareix repetida en 

l’Intonarium Toletanum amb les notes mi-re. En els Ave maris stella  3.1.5., 3.1.6., 

3.1.7. i 3.1.8. també és així. 

7. En la tabulatura no es repeteix el mi, repetit en l’Intonarium Toletanum sobre la 

nota la. Dels himnes analitzats fins ara només en els Ave maris stella 3.1.1., 3.1.2., 

3.1.3. i 3.1.4. es repetia aquesta nota.  

8. En la tabulatura es repeteix l’última nota (la) cinc vegades.  

 

Fig.  36: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 21v. 
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Fig. 37: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 

3.1.10. L’Ave maris stella del foli 99v105.  

Aparentment és un Ave maris stella a quatre veus, però en realitat és un himne a tres veus 

que en algun punt, sobretot al final, dobla en alguns acords alguna de les veus. El cantus 

firmus es troba en la veu central.  

1. Es repeteix el si en la tabulatura mentre que en l’Intonarium Toletanum sols 

apareix una vegada. No ho he indicat amb un número perquè no és una diferència, 

però cal destacar que aquest himne, juntament amb el del foli 2v, són els únics 

Ave maris stella analitzats fins ara en els que el la inicial es repeteix dues vegades 

tal com apareix a l’Intonarium Toletanum (deixant de banda que duren dues 

semibreus en comptes de dues breus).  

2. La nota de pas (la) que està indicada en l’Intonarium Toletanum no apareix en la 

tabulatura. 

3. En la tabulatura s’afegeix una nota de pas (do) que no apareix en l’Intonarium 

Toletanum. 

4. En general, cada nota de l’Intonari és repetida dues vegades en la tabulatura. En 

aquest punt, però, destaquen el do i el si perquè els repeteix quatre cops. 

                                                 
105 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 241 en l’Annex 1. 
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5. El sol natural de l’Intonarium Toletanum és sostingut en la tabulatura. També ho 

podem veure en quasi tots els Ave maris stella vistos anteriorment (que comencen 

en els folis 2r, 2v, 3v, 6r, 6v i el segon del foli 21). 

6. He destacat aquest punt perquè és l’únic Ave maris stella dels vistos fins ara en 

què aquest salt intervàlic (mi-sol) no és intercalat per una nota de pas (fa) o evitat 

(substituint el sol per un fa).  

7. Ja he explicat en el punt 4 que cada nota de l’Intonarium Toletanum és repetida 

dues vegades en la tabulatura. En aquest cas, tot i que es repeteixen les notes mi i 

re, no es repeteix el motiu mi-re tal com indica l’Intonarium Toletanum. 

8. Aquest és un cas similar al descrit en el punt 4. El re és repetit quatre vegades tot 

i formar part d’un passatge descendent, de manera que, en la tabulatura, aquest 

passatge es veu interromput.  

9. i 10. Les últimes sis notes de l’Intonarium Toletanum es repeteixen en la 

tabulatura (indicades en el punt 10), però entre una repetició i l’altra, Cabezón 

afegeix un passatge nou (indicat en el punt 9). Fins ara hem vist en altres himnes 

la repetició de les últimes notes, però fins ara mai s’havia intercalat entre les dues 

repeticions altres notes. En el punt 10 s’indica també una nota afegida (fa#) entre 

les repeticions de l’última nota re. Pel que fa al punt 9, afegeix les notes fa#-sol-

la per poder modular a l’acord de la. Quan arriba a l’última nota de la primera 

repetició, re, l’acord és de sib. Per arribar a l’acord de la del compàs 82 ha de 

passar primer per l’harmonia de sol (i per això afegeix el sol i abans el fa#, que 

prepara l’harmonia següent) i la de re (motiu pel qual afegeix el la). 

 

Fig. 38: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 99v, 1ª part. 
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Fig.  39: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 99v, 2ª part. 
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Fig.  40: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 99v, 3ª part. 
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Fig.  41: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 99v, 4ª part. 
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Fig.  42: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 99v, 5ª part. 
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Fig.  43: Ave maris stella, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 21r. 

3.1.11. L’Ave maris stella del foli 22r106.  

Aquest himne, juntament amb els himnes Veni Creator (foli 23r) i Ut queant laxis (foli 

24r), es distingeix dels altres recopilats en el volum.  

Fins ara hem vist les diferències entre l’Intonarium Toletanum i l’himne d’Antonio de 

Cabezón nota per nota. En aquest cas, però, utilitzarem un mètode diferent.  

Fins ara Antonio de Cabezón ha utilitzat la melodia d’un himne com a base sobre la qual 

afegir altres veus i, tot i prendre’s certes llicències, aquesta ha estat l’estructura que regia 

l’obra de Cabezón.  

Però en aquests tres casos, Cabezón s’ha basat en la melodia de l’himne per crear una 

obra del tot nova. Tot i que el cantus firmus es troba en la veu del bassus transportada, 

podem sentir que l’essència o la idea de l’Ave maris stella ha impregnat l’obra, i en 

diverses seccions podem reconèixer alguns passatges recognoscibles de l’himne. És per 

aquesta raó que analitzarem totes les veus. La melodia himnòdica funciona en aquest cas 

com un tema sobre el qual Cabezón juga, de manera que constantment l’oient pot sentir 

que una cèl·lula concreta de l’himne es veu plasmada en l’obra de Cabezón. També 

                                                 
106 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 205 en l’Annex. 
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trobem com juga a nivell estructural. Ja hem vist en alguns himnes anteriors com a 

vegades repetia un passatge (ho hem vist sobretot per la repetició del passatge mi-sol-mi-

fa-mi-re). En aquest himne aquestes repeticions les trobem dispersades al llarg de tota 

l’obra.  

Per analitzar aquest himne hem distingit quatre seccions marcades pels quatre versos que 

formen una estrofa107:  

 

Fig.  44: Els quatre versos d’Ave maris stella que divideixen la melodia en seccions. 

 

Cabezón juga amb aquesta estructura bàsica aplicant l’estil fugat: la peça comença amb 

l’entrada progressiva de la melodia corresponent al primer vers en cada una de les veus, 

en algun cas transportada per adequar-se a l’harmonia del passatge; i repeteix aquest 

procediment per a les dels altres versos.  

La melodia de l’himne es veu modificada en la tabulatura per glosses i cadències, i en 

aquest últim cas, solen implicar l’alteració d’una nota que no apareix alterada en 

l’Intonarium Toletanum.  

Sovint trobem que cèl·lules molt característiques de l’himne es veuen interrompudes per 

altres notes que obeeixen una funció harmònica o que segueixen la melodia de la peça. 

                                                 
107 El segon vers comença en el la indicat amb un 2 a pesar que la col·locació de la lletra sembla indicar 

que comença en el la anterior.   
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En alguns casos sols es conserva aquelles notes estructurals que permeten reconèixer un 

fragment concret de l’himne. També es pot observar que no sempre s’inclou tota una 

secció melòdica, i que a vegades només cal l’íncipit d’una secció. A continuació 

s’indiquen les entrades en cada una de les veus de les melodies de cada vers108 (vegeu les 

Fig. 45, 46 i 47), i després veurem en detall cada una de les seccions. 

 

Fig.  45: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 22r, 1ª part. 

                                                 
108 Les entrades indicades en les Fig. 45, 46 i 47 indiquen que la melodia que fa aquella veu fa referència o 

recorda a la melodia corresponent a un vers de l’himne. En alguns casos aquesta referència pot ser difícil 

de reconèixer visualment perquè, com hem explicat, s’afegeixen notes de pas i glosses. Però si s’escolta o 

es toca la peça es poden reconèixer les melodies en les que es basa Cabezón. Per entendre visualment 

aquestes melodies cal llegir totes les notes d’una veu fins arribar a una pausa (indicada amb una / en la 

tabulatura), i a partir d’aquí reconèixer les notes estructurals, o sigui, les que s’indiquen en l’himne i que 

es troben ocultes en la glossa.  
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Fig.  46: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 22r, 2ª part. 
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Fig.  47: Ave maris stella, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 22r, 3ª part. 

 

A continuació veurem en detall alguns exemples per veure com tracta la melodia dels 

quatre versos en aquesta obra. 

1. S’afegeixen notes de pas o ornamentacions. Per exemple: l’obra comença amb 

l’entrada del tenor, seguida de l’entrada del bassus, en què apareix el cantus 

firmus transportat una quinta avall. Si seguim la veu del tenor veurem que 

s’afegeix una nota de pas, do, que no trobem en l’Intonarium Toletanum i que 

s’ornamenta amb la repetició de la cèl·lula si-la (vegeu el punt 1 de la Fig. 48).  

2. Les cadències obliguen a alterar algunes notes. Alguns exemples són: en els 

compassos 11-13, hi ha una cadència en la veu del tenor (re-do#-re) just quan 

entra la veu de l’alto (vegeu el punt 2a de la Fig. 48). Poc després, en els 

compassos 15-17, hi ha una altra cadència (la-sol#-la) també en el tenor just quan 

entra el tiple (vegeu el punt 2b de la Fig. 48). Des del compàs 17 fins al compàs 

31, podem veure en el tiple la melodia del primer vers glossada, sobretot en la 

cadència, en què el sol està alterat (vegeu el punt 2c de la Fig. 48). Aquestes 

cadències tenen com a funció facilitar la introducció d’una nova veu o fins i tot, 

com en el cas 2c, la introducció de la melodia del segon vers en l’alto.  

S’alteren algunes notes que no apareixen en l’Intonarium Toletanum perquè la 

melodia de l’himne no deixa de ser recognoscible109 i perquè aquesta està al servei 

de la nova composició (en aquest cas, de la cadència del passatge). 

3. S’introdueixen intervals característics. Per exemple: des del compàs 13 fins al 

compàs 30 podem veure que en l’alto apareix la melodia de l’himne transportada 

una quarta avall, però molt glossada. El re del compàs 18, per exemple, apareix 

enmig de la glossa re-do#-si-do#-re-mi-do#-re (vegeu el punt 3a de la Fig. 48). 

En aquest cas, tot i estar transportada, sembla que Cabezón ha introduït en l’alto 

                                                 
109 Podem reconèixer la baixada melòdica del final del primer vers (re-do-si-la-sol-la) en la veu del tenor, 

en els compassos 13-17: re-do-la-do-si-la-sol#-la. 
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un interval característic de la melodia del primer vers: l’interval de quinta (re-la) 

amb el que comença l’himne. Just després del la hi ha un sol# en el compàs 

següent, però abans, en el tiple hi ha un si. D’aquesta manera, tot i que cada veu 

fa una melodia diferent, ha creat entre l’alto i el tiple l’íncipit de l’Ave maris stella 

(re-la-si-sol), en aquest cas amb el sol# (vegeu el punt 3b de la Fig. 48). 

Probablement és una manera de recordar enmig de les glosses un motiu 

característic que serveix de referència a l’oient.   

4. Es repeteixen estructures. A continuació, podem veure que es repeteix diverses 

vegades la baixada final del primer vers (re-do-si-la-sol-la) en els compassos 25-

29 (la-sol-fa-mi-la-sol-fa-mi-fa-mi). Vegeu el punt 4 de la Fig. 48. 

 

Fig.  48: Exemples localitzats en el primer vers de l’Ave maris stella, f. 22r. 

 

5. L’himne Ave maris stella té moltes similituds entre un vers i l’altre (sobretot entre 

el segon i tercer vers). Cabezón aprofita aquesta similitud en alguns passatges, en 

els quals no indica amb exactitud cap vers en concret però podria estar fent 

referència a molts versos. Un exemple molt clar el trobem en el bassus, en els 

compassos 72-78, en què la melodia és sol-la-do-sib-la-sol-la-sol-fa. És quasi 

idèntic al segon vers: podem observar que repeteix el motiu la-sol i que arriba a 
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pujar fins a do. Ambdues característiques són pròpies de la melodia del segon vers 

(re-sol-la-do-sib-la-sol-la-sol), però el fet que afegeixi el fa al final recorda la 

melodia del final del tercer vers (sol-la-sib-la-sol-fa). També podria estar 

anticipant la melodia del quart vers (la-do-la-sib-la-sol). Poc després, en els 

compassos 82-87, repeteix en la mateixa veu la mateixa melodia, amb la 

diferència que aquesta vegada no repeteix el motiu la-sol. A la vegada, al compàs 

84, en el tenor ha entrat la melodia del tercer vers, i comença amb l’última nota 

de la melodia del segon vers (re) 

Crec que en aquest passatge fusiona les melodies d’ambdós versos per passar del 

segon al tercer vers.  

 

Fig.  49: Melodia que fusiona el segon i el tercer vers. Ave maris stella, f. 22r. 

 

6. En altres casos sols posa les notes estructurals de la melodia d’un vers. En els 

compassos 105-115, per exemple, apareix repetida la melodia del quart vers en 

l’alto i el bassus. La melodia del quart vers, que és mi-sol-mi-fa-mi-re, és reduïda 

al perfil melòdic si-re-do-si-la en els compassos 106-110 en la veu de l’alto 

(vegeu el punt 6a de la Fig. 50).  

En el bassus, en canvi, es substitueix una de les notes: en comptes de fer la-do-la-

sib-la-sol, substitueix el segon la per un sol per qüestions harmòniques (vegeu el 

punt 6b de la Fig. 50). Passa el mateix en la veu de l’alto en els compassos 111-

115 (vegeu el punt 6c de la Fig. 50).  
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Fig.  50: reducció del perfil melòdic i substitució de notes per qüestions harmòniques. 

 

A partir d’aquests exemples i de l’anàlisi dels Ave maris stella anteriors ja podem esbossar 

unes conclusions sobre la utilització de la melodia de l’Ave maris stella en les obres de 

Cabezón. 

Conclusions sobre l’ús de la melodia de l’Ave maris stella 

En tots els casos exceptuant l’últim, 3.1.11, hem vist que les diferències solen repetir-se. 

Si una diferència estigués present en tots els himnes podríem deduir que la variant que 

Cabezón tenia en la memòria tenia aquesta diferència, i a partir d’aquí podríem confirmar 

si parteix d’una font o una altra. Però les diferències que hem trobat, tot i que són comunes 

en molts dels himnes, no les trobem en tots ells.   

Per exemple, podríem imaginar que Antonio de Cabezón va partir d’una font en la qual 

la baixada melòdica del final del primer vers, re-do-si-la-sol-la, té el sol alterat. Un sol 

cas, el de l’himne 3.1.7., en el qual el sol és natural confirma la presència d’ambdues 

variants. Això pot indicar-nos que: o bé Cabezón tenia més present en la memòria una 

variant amb el sol#; o bé que el sol# és resultat de l’harmonia de la peça com podem veure 

en molts casos, en els que coincideix amb una cadència. Fins i tot, podem veure que en 

l’himne 3.1.3. arriba a combinar el sol natural i alterat (vegeu el punt 4 de la Fig. 24).   

Un altre cas molt interessant és el de la nota de pas fa que trobem a l’inici de la melodia 

del segon vers: la-re-mi-(fa)-sol-fa-mi-re. En els Ave maris stella d’Antonio de Cabezón 

aquest passatge pot diferenciar-se de l’Intonarium Toletanum de dues maneres: 

 Afegint la nota de pas fa entre mi-sol. 

 O bé no arribant a sol, de manera que la melodia és la-re-mi-fa-mi-re. 
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Podríem deduir, doncs, que Antonio de Cabezón coneixia una variant amb la nota de pas, 

però trobem l’excepció en l’himne 3.1.10., en què es respecta el salt intervàlic.  

Aquesta és una variant que trobem en algunes fonts italianes, en les quals la melodia del 

segon vers és: la-la-so-la-re-mi-fa-sol, com podem veure en un psalteri de l’Arxiu 

capitular de Grottaglie que data del 1531 i en una font de Bolonia que data del segle XVI: 

 

Fig. 51: Ave maris stella, mss. s.s. Psalterium-Hymnarium (1531),  

Archivio della Chiesa Matrice, Grottaglie (Itàlia). 

 

Fig. 52: Ave maris stella, ms. Q11 (s.XVI), foli final afegit, Civico Museo Bibliografico 

Musicale, Bolonia, Itàlia. 
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La trobem també en una font de Roma del segle XVI. En aquest cas el plom de la tinta ha 

fet malbé el paper, però es pot distingir la nota de pas: 

 

Fig. 53: Ave maris stella, Mss. musciali 50, Himnarium-Processionale (s. XVI),  

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele, Roma (Itàlia). 

Sabem que Cabezón va viatjar a Itàlia i Flandes el 1549 acompanyant Felip II quan encara 

era príncep. Degut al temps limitat per a la realització del treball no s’ha profunditzat en 

aquesta línia d’investigació, però per fer-ho caldria veure si aquesta variant no es troba 

en altres fonts hispàniques i comparar les fonts italianes amb els himnes de Cabezón per 

confirmar la influència italiana en la melodia que Antonio de Cabezón coneixia de l’Ave 

maris stella.  

Caldria també estudiar si Cabezón va poder conèixer aquestes melodies, no sols durant la 

seva estada a Itàlia, sinó a través de músics italians que servien a la cort espanyola.   
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I hi ha un altre aspecte: si realment es basava en la variant italiana, perquè no utilitza el 

motiu la-sol-la? Podem pensar que la nota de pas li era útil per qüestions harmòniques 

mentre que el motiu la-sol-la podia ser molt repetitiu, però no ho sabem amb certesa.  

A pesar dels dubtes que suscita, podem veure que aquesta és una variant que es troba en 

Itàlia en l’època de Cabezón i que és possible que hi hagi un vincle. 

Tot i així no hem d’oblidar que probablement Cabezón no tenia en ment una melodia 

concreta i fixa de l’Ave maris stella. Aquest era un dels himnes que més es cantava al 

llarg de l’any, i probablement va arribar a sentir-ne moltes variants. No és casual que dels 

vint-i-un himnes que conté les Obras de música para tecla, arpa y vihuela onze siguin 

Ave maris stella, i que d’himnes com Ut queant laxis, que sols es cantava el dia de Sant 

Joan Baptista, sols n’hi hagi un. Probablement coneixia millor la melodia de l’Ave maris 

stella que la d’Ut queant laxis, i per aquesta raó li era més fàcil adaptar-la a una nova 

composició, respectant-la més o menys segons el cas.   

L’ús de moltes variants en una mateixa peça la trobem en Cabezón, però també en altres 

compositors, com Tomás Luis de Victoria (1548-1611), que va desenvolupar la seva 

carrera a Roma.  

A continuació es mostra en la Fig. 54 l’Ave maris stella de l’imprès Thomae Ludovici A 

Victoria Abulensis Hymni Totius Anni Secundum Sanctae Romanae Ecclesiae 

Consuetudium (1581)110. En aquest cas, s’especifica que la primera, tercera, quinta i 

sèptima estrofes es canten a cant pla; mentre que la segona, quarta i sexta estrofes es 

canten a polifonia. En la pàgina 72 d’aquest imprès trobem la primera estrofa, cantada a 

cant pla pel tenor, i les veus del tiple i el tenor de la segona estrofa. 

Si comparem el cantus firmus de la primera estrofa amb el de la segona, veurem que en 

la primera estrofa Victoria va utilitzar la melodia hispànica de l’Ave maris stella, en la 

que es respecta el salt intervàlic re-mi-sol, mentre que en la segona va utilitzar la variant 

italiana amb la nota de pas re-mi-fa-sol.  

 

                                                 
110 Es parteix de l’exemplar conservat en l’Arxiu Capitular de Jaén. 
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Fig. 54: Dues variants de l’Ave maris stella presents en un mateix l’himne 

de Tomás Luis de Victoria 

Curiosament, el motiu la-sol-la apareix en la variant espanyola i no pas en la italiana. 

Això ens indica, per una banda, la gran flexibilitat que hi havia per cantar una variant o 

una altra, i per altra banda, que probablement Tomás Luis de Victoria coneixia les 

melodies de memòria i que potser va arribar a confondre ambdues variants i va incloure 
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un motiu d’una variant en l’altra. Probablement Cabezón, que a més era cec, feia el 

mateix.  

Tampoc era necessari mostrar les melodies de manera exacta. Mentre aquestes fossin 

recognoscibles hi havia certa llibertat. En l’himne 3.1.11. trobem que les melodies del 

primer i quart vers són molt més fàcils de reconèixer que les del segon i tercer vers (vegeu 

la Fig. 49), perquè el més important era identificar la peça al principi i saber quan estava 

acabant per així indicar als cantors o ministrils la seva entrada. En la part central no era 

necessari identificar el segon i tercer vers.  

No hem trobat grans diferències entre els Ave maris stella d’Antonio de Cabezón i 

l’Intonarium Toletanum, i tampoc hem trobat una diferència present en tots els himnes 

sense excepció. Per tant, és possible que Cabezón tingués en ment diferents 

interpretacions basades en l’Intonarium Toletanum. 

  



86 

 

3.2. TE LUCIS ANTE TERMINUM 

Antonio de Cabezón sols va compondre un himne Te lucis ante terminum, en el qual 

aplica el procediment del contrafactum111. 

3.2.1. Te lucis ante terminum, foli 4r.112  

Cabezón utilitza la melodia de Christe qui lux es et dies amb el text Te lucis ante 

terminum. 

El cantus firmus es troba en la veu inferior i es pot resseguir fàcilment, malgrat que en 

l’Intonarium Toletanum la melodia té més notes de pas que en la tabulatura. Aquestes es 

troben compreses en la durada de les notes de l’himne de Cabezón, de manera que en les 

dues fonts es respecta la proporció ternària.   

1. En la tabulatura s’afegeix un fa que no consta en l’Intonarium Toletanum. Per fer-

ho, Cabezón escurça la durada del do anterior. D’aquesta manera, el do i el fa 

duren tant com la breu (do) de l’Intonarium Toletanum i no s’interromp la 

proporció ternària113. 

2. En l’Intonarium Toletanum hi ha una parella de semibreus la-fa, mentre que en la 

tabulatura apareix solament una breu que dura una breu. 

3. En l’Intonarium Toletanum hi ha una parella de semibreus sib-la. En la tabulatura 

no apareix el si, però el la dura tant com les dues semibreus. 

4. En la tabulatura es substitueixen les tres semibreus sib-la-sol per una breu i una 

semibreu sobre la nota si.  

                                                 
111 Vegeu les pàgines 38-40.  
112 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 183 en l’Annex 1. 
113 En la transcripció d’Higini Anglès el do i el fa es transcriuen com dues mínimes, però en la transcripció 

més recent editada per Javier Artigas Pina, Gustavo Delgado Parra, Antonio Ezquerro Esteban, Luis 

Antonio González Marín, José Luis González Uriol i José Vicente González Valle, adjunta en l’annex, s’ha 

interpretat que el do i el fa són dues semibreus. Nosaltres tenim com a referència la transcripció més recent. 

Andrés Cea explica alguns possibles errors de les obres de Cabezón. Sobre aquest passatge diu: “El cantus 

firmus en el dúo VIII sobre Te lucis ante terminum sigue un metro ternario (breve-semibreve) o, si se 

prefiere, está escrito en compás perfecto mayor, haciendo de cada tres casillas de la tablatura un compás 

completo. Esta estructura debería mantenerse, lógicamente, para toda la pieza. Así que, en el compás 10 las 

dos mínimas del bajo deben ser semibreves, por lo que se deduce la falta en el original de una barra de 

compás.” Vegeu CEA GALÁN, Andrés (2010). “Nuevos pasajes corruptos en Obras de música de Antonio 

de Cabezón”. Diferencias: revista del CSM "Manuel Castillo" de Sevilla, núm. 1 (2010), pp. 69-70.  
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5. Les tres semibreus de l’Intonarium Toletanum formen el motiu fa-mi-sol. En la 

tabulatura es manté la durada de les semibreus, però el motiu canvia a la-fa-sol. 

6. En l’Intonarium Toletanum hi ha una parella de semibreus fa-la, però en la 

tabulatura aquesta és substituïda per una breu sobre la nota fa. 

7. En l’Intonarium Toletanum es fa un petit ornament sobre la nota final mi (fa-mi-

fa), mentre que en la tabulatura és fa sobre la nota sol (fa-sol-fa). 

 

Fig.  55: Te lucis ante terminum, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 4r. 
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Fig.  56: Christe qui lux es et dies, Intonarium Toletanum (E-Mn M/268), f. 3v. 

 

En el punt 4 hem vist que les notes sib-la-sol queden reduïdes a una breu i una semibreu 

sobre la nota si. Podem fer la prova de substituir en l’obra de Cabezón el si per aquestes 

tres notes. El resultat seria aquest: 

 

Fig. 57: compassos 31-34 amb la modificació en el baix. 

 Hi hauria errors de contrapunt (requadrats en vermell): entre el compàs 31 i 32 hi 

haurien quartes paral·leles, entre el segon i el tercer quintes paral·leles, i entre el 

tercer i el quart octaves paral·leles.  

 El la del compàs 32 no s’ajusta a l’harmonia del passatge: els compassos 31-33 

tenen una harmonia de sib, tot i que és molt ambigua i a vegades dóna la sensació 

que aquesta tendeix a sol (sobretot per la negra del compàs 32). 
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 Amb una breu i una semibreu sobre la nota si, Cabezón aconsegueix que la 

melodia tendeixi o desencadeni en el compàs 34, en el qual hi ha un canvi 

harmònic en el baix. Si hagués posat les tres semibreus si-la-sol, la melodia no 

desencadenaria en el quart compàs perquè el baix retindria aquest moviment. El 

canvi de figuració en la veu del tiple de negres a corxeres, juntament amb l’efecte 

que té el sol del compàs 32 que reté la melodia i el canvi de figuració breu-

semibreu en el baix provoca una acceleració (vegeu la Fig. 58). Si es substitueix 

la breu i la semibreu sobre la nota si per tres semibreus sobre tres notes diferents 

aquest efecte minva.  

 

Fig. 58: compassos 31-35 sense modificar. 

Conclusions sobre l’ús de la melodia en l’himne Te lucis ante terminum 

Probablement Antonio de Cabezón no va basar-se en l’Intonarium Toletanum per a la 

composició d’aquest himne. Em baso en el fet que no es troba cap himne Te lucis ante 

terminum al qual s’hagi aplicat la melodia de Christe qui lux es et dies en l’Intonarium 

Toletanum. Anteriorment hem vist que en altres fonts s’havia aplicat el recurs del 

contrafactum amb aquesta melodia, però no en l’Intonarium Toletanum. 

A més del punt 4, hi ha altres diferències que podrien ser justificables per qüestions 

harmòniques: 

 Sempre que pot manté el ritme breu-semibreu, probablement perquè així accentua 

la proporció ternària.  



90 

 

 En el punt 2, el la és troba present en l’harmonia del compàs i d’aquesta manera 

no fa tres semibreus seguides (la-fa-sol).  

 Pel que fa al punt 3, probablement està justificat pel si natural del tiple. No pot 

posar un sib d’acord amb la melodia de l’himne perquè crearia una dissonància 

amb el si natural.  

 En el compàs 34 en la veu del tiple (vegeu el punt 5), apareix dos cops un si 

natural, de manera que si posés un fa en el baix tal com indica l’Intonarium 

Toletanum crearia una quarta augmentada amb el si. En el compàs 35 també 

trobem aquest interval, però en aquest cas el si natural apareix sols un cop i al 

final del compàs, de manera que si interpretem la peça en un instrument com el 

clavicordi o el clavicèmbal, en el moment en què sona el si quasi ja s’ha apagat el 

so del fa. A més, probablement en certs punts Cabezón busca l’ambigüitat 

harmònica: amb un la en el compàs 34 no sé sap ben bé si l’harmonia és de fa o 

de la, i no és fins al compàs següent en què es confirma que és de fa.  

 Pel que fa al punt 6, si posés un la en el compàs 44 estaria doblant la primera nota 

del tiple. Probablement per aquest motiu Cabezón decideix mantenir el fa: a més 

de formar part de l’harmonia del compàs, permet accentuar la proporció ternària. 

 En el punt 7, la veu del tiple té la cadència final, consistent en una glossa sobre la 

nota mi. Per tant, és preferible que en el baix hi hagi una altra nota pertanyent a 

l’harmonia que no pas el mi, perquè estaria doblant la nota glossada. El mi es 

substitueix per un sol perquè així l’ornament del fa del bassus és similar. 

Per tant, el fet que no tingui en compte moltes de les notes de pas és justificable. Tenint 

sols un himne amb el qual establir la comparativa és difícil saber si les diferències són 

recursos d’aquest himne en concret o bé si Cabezón va partir d’una melodia diferent. Per 

altra banda, l’aplicació del contrafactum ens porta a pensar que probablement la 

diferència número 5 era una de les moltes variants que hi havia de l’himne Te lucis ante 

terminum amb el text de Christe qui lux es et dies. El més important de l’himne era 

respectar la pulsació ternària. Que hi hagi diferències en algun motiu, com és el cas de la 

número 5, no és tant important, i més si tenim present que ell coneixia la melodia de 

memòria. Tot i així, el fet que no es trobi l’himne Te lucis ante terminum amb la melodia 

de Christe qui lux es et dies ens porta a concloure que probablement va sentir cantar 

aquest himne amb contrafactum interpretat per cantors que partien d’una altra font.   
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3.3. PANGE LINGUA 

Antonio de Cabezón va compondre cinc himnes Pange lingua partint de la melodia more 

hispano. Per aquest himne utilitzarem l’exemplar E-Mn M/268 i E-MBH DER 2922. En 

la tabulatura s’indicarà amb números les diferències respecte la font de la Biblioteca 

Nacional, que és amb la que comparteix més similituds. Com que la font de la Universitat 

Complutense inclou moltes de les diferències de l’altre exemplar, s’han indicat amb 

lletres sols aquelles que només apareixen en el segon exemplar.  

3.3.1. Pange lingua, foli 7r.114  

Comparació amb la font E-Mn M/268 

Les diferències entre aquesta font i la tabulatura són molt poques, i no són rellevants. En 

els punts 1, 2, 3, 4 i 5 podem veure que, mentre que en l’Intonarium Toletanum s’indica 

una breu amb punt, en la tabulatura aquesta nota és dividida entre una breu i una 

semibreu. En la tabulatura, en el punt 6 es repeteix i s’allarga la durada de l’última nota 

perquè es mantingui fins l’última nota del tiple. Per tant, es respecta molt el cantus firmus. 

 

Fig.  59: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 7r, 1ª part. 

                                                 
114 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 191 en l’Annex 1. 
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Fig.  60: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 7r, 2ª part. 
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Fig.  61: Pange lingua, Intonarium Toletanum (E-Mn M/268), f. 9v. 

Comparació amb la font E-MBH DER 2922 

En els punts a i c podem veure que en la tabulatura es repeteix el si, mentre que en 

l’Intonarium Toletanum es fa el motiu si-do. En el punt b podem veure que en la 

tabulatura s’inclou una nota de pas entre l’interval re-sib. En el punt d d’aquesta font 

l’ornament sobre l’última nota és fa-sol-fa, mentre que en la tabulatura aquest apareix tal 

com s’indica en la font de la Biblioteca Nacional (fa-mi-fa).  

Els punts 1, 2, 4 i 5 de la Fig. 62 denoten que en l’Intonarium Toletanum s’indica una 

breu, mentre que en la tabulatura la nota es repeteix dos cops amb una breu i una 

semibreu. 
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Fig.  62: Comparació amb la font E-MBH DER 2922 

3.3.2. Pange lingua, foli 8r.115  

Comparació amb la font E-Mn M/268 

Si fem la comparació amb aquesta font sols trobem quatre diferències, de les quals la de 

veritat important és la primera. En el punt 1 en la tabulatura el si és natural perquè forma 

part de l’acord de dominant (mi-sol#-si) de l’harmonia de la del compàs següent, mentre 

que en l’Intonarium Toletanum el si és bemoll. En els punts 2 i 3 veiem quelcom que ja 

hem vist en l’himne anterior: les breus amb punt les divideix en breu i semibreu. Per 

últim, com també hem vist en l’himne anterior, en el punt 4 s’allarga el valor de l’última 

nota perquè aquesta es mantingui durant la glossa final del tiple. 

                                                 
115 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 195 en l’Annex 1. 
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Fig.  63: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 8r, 1ª part. 
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Fig.  64: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 8r, 2ª part. 

 

Fig.  65: Pange lingua, Intonarium Toletanum (E-Mn M/268), f. 9v. 
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3.3.3. Pange lingua, foli 26r.  

 

Fig.  66: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 26r, 1ª part. 
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Fig.  67: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 26r, 2ª part. 

Comparació amb la font E-Mn M/268116 

El cantus firmus apareix en el tenor. La majoria de diferències entre aquesta font i la 

tabulatura fan referència a una nota que és dividida. En els punts 1, 2, 5, 7 i 8 s’indica que 

una breu amb punt és dividida en una breu i una semibreu, i en els punts 3 i 6 que una 

breu és dividida en dues semibreus. 

El punt 4 indica que el sib de l’Intonarium Toletanum és natural en la tabulatura perquè 

forma part de l’harmonia de sol, la dominant de l’acord de do del compàs següent. Per 

últim, l’última nota és repetida i s’allarga la seva durada per poder fer la cadència final.  

                                                 
116 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 227 en l’Annex 1. 
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Trobem, doncs, les mateixes diferències que en els dos himnes anteriors, sent la número 

4 la més rellevant. 

 

Fig.  68: Pange lingua, Intonarium Toletanum (E-Mn M/268), f. 9v. 

 

 

 

 

  



100 

 

3.3.4. Pange lingua, foli 26v.117  

El cantus firmus es troba en la veu del tenor. Tot i que trobem recursos ja esmentats en 

els Pange lingua anteriors, en aquest himne i en el següent trobem d’altres més elaborats.  

Cabezón aprofita els intervals de tercera per glossar-los, com podem veure a petita escala 

en els punts 1, 6 i 10. En el primer punt trobem una glossa molt senzilla de quatre notes 

de valors iguals, però en el punt 6 i sobretot en el punt 10 es juga a més amb el ritme 

puntat (vegeu el do i el fa del punt 10). També modifica algunes notes del cantus firmus, 

com es pot veure en els punts 4, 8 i 15. L’alteració del punt 8 (un si natural en comptes 

de bemoll) ja l’hem vist en altres himnes i, com en el cas anterior, és deguda a l’harmonia 

de sol, la dominant de l’acord de do del compàs següent. En els punts 4 i 15 indica un sol 

en comptes d’un mi en el motiu fa-mi-fa, de manera que coincideix amb la variant que 

trobem al final del Pange lingua de l’exemplar E-MBH DER 2922.  

Hem indicat també altres diferències menys importants presents en els Pange lingua 

anteriors. En els punts 2, 7 i 14 es divideix la breu del cantus firmus en dues semibreus. 

Com podem veure en els punts 3, 5, 9, 11 i 12, totes les breus amb punt indicades en el 

cantus firmus són reduïdes a una breu en la tabulatura, amb l’excepció del punt 16, en 

què la breu és reduïda a una semibreu amb calderó. 

 

Fig.  69: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 26v, 1ª part. 

                                                 
117 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 231 en l’Annex 1. 
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Fig. 70: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 26v, 2ª part. 
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Fig. 71: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 26v, 3ª part. 
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Fig. 72: Pange lingua, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 26v, 4ª part. 

 

Fig. 73: Pange lingua, Intonarium Toletanum (E-Mn M/268), f. 9v. 

No és tant significatiu que Cabezón ornamenti alguns passatges o modifiqui la duració 

d’algunes notes perquè com a compositor tenia certa llibertat, però sí que ho són els punts 

4, 8 i 15, en els quals s’han modificat algunes notes de les cadències per qüestions 

harmòniques. En els punt 4 i 15 l’harmonia és de do, dominant de l’acord de fa del següent 

compàs. En ambdós casos la veu de l’alto ja fa una glossa sobre la nota mi, i en la veu del 

tiple i del bassus hi ha un do. Per tant, és preferible posar la quinta de l’acord (sol) i que 

l’harmonia sigui completa que no pas doblar la tercera (mi). En el punt 8 el si és natural 

perquè pertany a l’harmonia de sol, dominant de do. 
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3.3.5. Pange lingua. de. Vrreda, foli 28r.118  

 

Fig.  74: Pange lingua. de. Vrreda, Obras de música para tecla, arpa y vihuela,  

f. 28r, 1ª part. 

                                                 
118 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 236 en l’Annex 1. 
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Fig. 75: Pange lingua. de. Vrreda, Obras de música para tecla, arpa y vihuela,  

f. 28r, 2ª part. 
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Fig. 76: Comparació amb la font E-Mn M/268 

 

Comparació amb la font E-Mn M/268 

Trobem el cantus firmus en la veu del tenor. Aquest és l’únic Pange Lingua que Cabezón 

atribueix a un altre autor: Johannes Urreda119.   

                                                 
119 Johannes Urreda (1451-ca.1482) fou un compositor flamenc que va desenvolupar la seva carrera a 

Espanya. Els documents administratius ens indiquen que l’any 1476 estava al servei del primer duc d’Alba, 

García Alvarez de Toledo, tot i que segurament feia temps que estava al seu servei. Va aconseguir el càrrec 

de cantor i mestre de la capella reial aragonesa l’any 1477, i va sol·licitar una plaça de professor a la 

Universitat de Salamanca l’any 1482, tot i que no ho va aconseguir. Possiblement va morir entre 1482 i 

1484, a pesar que hi ha alguna evidència que indica que potser va viure molt més. 

Urreda no va ser l’únic compositor flamenc que desenvolupà la seva carrera a Espanya, però sí el més 

reconegut internacionalment. Tractadistes com Ramis de Pareja o Giovanni Spataro (alumne de Ramis) el 

mencionen en els seus escrits. Les seves obres van tenir una gran difusió i es troben preservades en fonts 

italianes, franceses i ibèriques. Les dues més famoses són la cançó Nunca fue pena mayor, que parteix d’un 

poema atribuït al duc d’Alba escrit entorn de l’any 1470; i l’himne Pange lingua, basada en la melodia 

toledana. D’aquest últim s’han conservat dues versions atribuïdes a Urreda: la primera es troba en el cicle 

d’himnes E-TZ 2-3, de la qual hi ha una variant en E-Bbc 454 i en almenys deu fonts més; i la segona es 

troba en la font E-SE, atribuïda a “Johanes Urede”. “Són especialment notables els arranjaments per a teclat 

de la primera versió: la més antiga conservada és d’Antonio de Cabezón, impresa en el llibre de Cifra nueva 

(1557) de Luis Venegas de Henestrosa.” Vegeu KNIGHTON, Tess. "Urrede, Juan de." Grove Music 

Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Consultat el 14 de maig de 2016. Disponible a: 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/28841. 
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Els punts 1, 3, 8 i 10 indiquen que en la tabulatura la breu és dividida en dues semibreus. 

Tot i així, en aquest himne veiem que aquest recurs l’utilitza en els punts 8 i 10 per 

enriquir el ritme dels passatges glossats (vegeu els punts 7 i 9). 

La glossa del punt 7 és quasi idèntica a la que ja hem vist en l’himne anterior en el punt 

10, però amb algunes diferències: 1) no es repeteix el do inicial amb ritme puntejat; 2) no 

es glossa tant el primer re, solament s’afegeix una nota de pas mi, i 3) el mi del punt 8 és 

dividit en dues semibreus. La glossa sobre el segon re (re-do-re-mi) i el ritme puntejat del 

fa es mantenen.  

Pel que fa al punt 9, la glossa sobre el sol (sol-fa-sol-la) és similar a la que hem vist en el 

segon re del punt 7, però a més divideix la breu (sib) en dues semibreus (vegeu el punt 

10).  

En el punt 12 afegeix dues notes (sib-la) que no pertanyen a una glossa, sinó que 

exerceixen una funció harmònica: pertanyen a les harmonies de sib i de re respectivament. 

Com hem vist en altres himnes, en els punts 2, 4, 6 i 11 les breus amb punt són reduïdes 

a una breu perquè s’afegeix un silenci de semibreu; i l’última nota, indicada com una breu 

en l’Intonarium Toletanum, és indicada com una semibreu amb calderó en la tabulatura. 

El si del punt 5 és natural, com hem vist en els altres Pange lingua amb l’excepció del 

3.3.1. Probablement és natural perquè, com hem vist en els himnes 3.3.3. i 3.3.4., forma 

part de l’harmonia de sol, dominant de l’acord de do del compàs següent. El fet que sols 

en un cas aparegui el si bemoll ens indica que probablement el compositor podia tenir en 

ment una melodia de Pange lingua amb el si natural.  

Comparació amb la font E-MBH DER 2922 

A més de les diferències esmentades per a la comparació de la font de la Biblioteca 

Nacional n’hi ha tres més sols presents en aquesta font.  

Els punts a i c indiquen que en la tabulatura es repeteix el si, mentre que en l’Intonarium 

Toletanum es fa el motiu si-do. En el punt b veiem que en la tabulatura s’opta per fer 

graus conjunts formant el motiu re-re-do-si-do, mentre que en l’Intonarium Toletanum 

no hi ha cap nota de pas entre el re i el sib, i es repeteix el do: re-sib-do-do. Com en la 

font E-Mn M/268, el si és bemoll.  

En la comparació feta amb l’exemplar E-Mn M/268 hem vist que les breus amb punt dels 

punts 2, 4, 6 i 11 eren reduïdes a una breu en la tabulatura. Però en l’exemplar E-MBH 
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DER 2922 no hi ha cap breu amb punt, i les úniques diferències les trobem en els punts 

2 i 6: el fa del punt 2 s’indica amb una breu en aquesta font, mentre que en la tabulatura 

aquesta nota és dividida en dues semibreus, i el do del punt 6 es repeteix en una breu i 

una semibreu, mentre que en la tabulatura aquesta nota sols dura una breu. 

Per últim podem veure que, com en la tabulatura, l’ornament sobre l’última nota (fa) es 

fa amb la nota sol, i per tant, el punt 13 no és una diferència en aquesta comparació. 

 

 

Fig.  77: Comparació amb la font E-MBH DER 2922 

 

Comparació amb el Pange lingua d’Urreda del Cancionero de Segovia (E-SE) 

Tot i que Cabezón titula l’obra com Pange lingua d’Vrreda, no és la intabulatura de l’obra 

polifònica, sinó la glossa de Cabezón feta a partir de l’obra original. Luis Venegas de 

Henestrosa adjunta en el seu llibre de Cifra nueva (1557) un himne que és el Pangelingua 
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de Vrreda, glosada de Antonio. Això ens podria indicar que tant l’edició de Venegas com 

la d’Hernando de Cabezón contenen el que va poder ser la glossa d’Antonio de Cabezón. 

La comparació feta amb l’obra polifònica conservada en la font E-SE presenta moltes 

diferències entre les veus, però hi ha una que és bastant significativa. Com que en aquest 

cas no parteix de la melodia d’un himne sinó que es basa en l’obra d’un altre compositor, 

tindria més sentit que Cabezón s’hagués basat més en el tenor de l’obra polifònica que en 

el cantus firmus de l’himne. Hem trobat una coincidència: el motiu final del Pange lingua 

en l’obra d’Urreda és, igual que en la tabulatura, fa-sol-fa. 

 

Fig. 78: La veu del tenor en el Pange lingua d’Urreda, E-SE, ff. 226v-227120. 

 

Fig. 79: Motiu final del Pange 

lingua d’ Urreda (E-SE). 

 

Fig. 80: Motiu final del Pange lingua d’Vrreda  

glossat per Cabezón (f. 28v). 

 

Conclusions sobre la utilització de la melodia de Pange lingua 

Hem trobat molt poques diferències entre l’exemplar de la Biblioteca Nacional i la 

tabulatura, i en la majoria dels casos es tracta de notes que es repeteixen en la tabulatura 

                                                 
120 Vegeu ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos (1992). “El canto llano en el cancionero de la catedral de 

Segovia”. Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, núm. 0, pp. 25-26.  
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o de les que s’allarga la seva durada. Per tant, és molt probable que la melodia del Pange 

lingua que Cabezón coneixia fos molt propera a la variant mostrada en aquesta font. 

L’única diferència rellevant la trobem en l’ús del si natural en tots els himnes exceptuant 

el 3.3.1. Com he explicat en l’himne anterior, això podria indicar-nos que Cabezón tenia 

present una variant amb el si natural. Tot i així, com hem explicat, pot ser justificat per 

qüestions harmòniques. 

En els dos últims himnes hi ha alguns punts en què el cantus firmus està glossat, però 

aquesta és una de les llicències que tenia com a compositor. Es respecta molt el cantus 

firmus, tant melòdicament com a nivell rítmic, ja que manté sempre la proporció ternària.  

Pel que fa a la font E-MBH DER 2922, és interessant veure que tenia alguns punts en 

comú amb la tabulatura que no té amb la font E-Mn M/268. Per exemple, en l’himne 

3.3.3. explicàvem que en els punts 3, 5, 9, 11 i 12, les breus amb punt indicades en la font 

de la Biblioteca Nacional són escurçades a una breu. Com que la font de la Universitat 

Complutense sols indica breus, aquestes diferències no existeixen. També és interessant 

veure que en els himnes 3.3.1. i 3.3.3. es repeteix l’últim do del motiu re-do-si(b)-do-do 

amb una breu i una semibreu, tal com indica la font de la Universitat Complutense.  

Per aquests motius, és molt probable que Cabezón conegués una melodia molt semblant 

a la de l’exemplar de l’Intonarium Toletanum de la Biblioteca Nacional. 
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3.4. VENI CREATOR SPIRITUS 

Aquest himne, juntament amb l’Ave maris stella del foli 22r (3.1.11.) i l’himne Ut queant 

laxis que veurem en el subapartat 3.6., és un dels més elaborats del volum editat per 

Hernando. La comparació feta nota per nota perd el sentit en un himne tant glossat, de 

manera que de nou utilitzarem la divisió dels versos per fer l’anàlisi en totes les veus.  

Ens referirem als dos exemplars de l’Intonarium Toletanum, E-MBH DER 2922 i E-Mn 

M/268, ja que en el de la Biblioteca Nacional hi ha una nota alphada modificada.  

3.1.4. Veni creator spiritus (foli 23r)121 

Les seccions melòdiques de l’himne d’acord amb la divisió dels versos són aquestes: 

 

Fig.  81: Veni creator spiritus, Intonarium Toletanum (E-Mn M/268), f. 9r. 

En aquest cas Cabezón utilitza sovint el cap de les melodies de cada vers com a punt de 

partida a partir del qual desenvolupa i crea una nova.  

És molt característic el motiu sol-la-do: el primer vers és una glossa del salt de quarta sol-

do, i en l’inici del segon vers i al final del tercer vers apareix el motiu sol-la-do. Per aquest 

motiu Cabezón l’introdueix sovint.  

Sobrepassa la nota més aguda (mi) en dues ocasions: en el compàs 22 en la veu del tiple 

i en el compàs 51 en la veu del tenor. 

                                                 
121 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 210 en l’Annex 1. 
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En les Fig. 82 i 83 s’han indicat les entrades d’aquestes melodies segons el vers, però són 

solament entrades, perquè després la melodia és més lliure: 

 

Fig. 82: Veni creator spiritus, Obras de música para tecla, arpa y vihuela,  

f. 23r, 1ª part. 
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Fig. 83: Veni creator spiritus, Obras de música para tecla, arpa y vihuela,  

f. 23r, 2ª part. 

 

Hem encerclat aquells motius que són característics en la melodia del Veni Creator. 

Per exemple: al principi, en la veu del tiple, la melodia del primer vers comença així: sol-

la-sol-fa-sol-la-sol-la-si-do-re-do-si-do-si-la-sol-fa-sol-fa#-sol. És a dir, que en comptes 

d’acabar l’ornament sobre el do tal com indica el cantus firmus, Cabezón estira del fil 

melòdic i fa la cadència sobre la nota sol baixant un semitò (sol-fa#-sol), imitant així 

l’ornament que hauria fet des del do (do-si-do). 

En la veu del tenor, en canvi, agafa sols el cap del primer vers en els compassos 8-15 i 

passa directament al característic motiu sol-la-do del segon vers a partir del compàs 16. 

Aquest motiu deriva en una melodia diferent: sol-la-do-mi-re-do-si-do-si-do, i en les 

següents entrades del tenor aquest comença sempre amb aquest motiu. A vegades 

ornamenta sobre el do, com veiem en els compassos 27-34. En el compàs 40 torna a 

repetir el mateix motiu i l’encadena amb l’entrada del tercer vers, que té lloc en els 

compassos 47-49 (do-re-mi).  

És en les veus del tiple i del tenor on la melodia de l’himne es troba més representada. 

En la veu del baix hem destacat alguns motius característics de l’himne, com és el motiu 

sol-fa-sol del primer vers (en els compassos 22-23) o el motiu sol-la-do, indicat també en 

les altres veus.  
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La melodia del Veni Creator de l’Intonarium Toletanum es caracteritza pel sib. Aquesta 

nota no sol aparèixer en altres fonts, perquè aquesta suposa un canvi de mode dràstic al 

final de la melodia. 

El més significatiu de la veu del bassus és que trobem l’esbós de la melodia del quart vers 

amb el sib, mentre que en la veu del tiple la trobem amb el si natural (indicat en groc). La 

presència d’ambdues notes ens pot indicar que probablement Cabezón coneixia ambdues 

variants. Això podria indicar-nos que la variant amb sib la va conèixer a partir de la 

interpretació de l’Intonarium Toletanum. 

 

Fig.  84: Veni creator spiritus, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 9r. 

Podem veure com les dues variants de l’inici del tercer vers que distingeixen la font de la 

Biblioteca Nacional i la de la Universitat Complutense es troben representades en la 

tabulatura.  

En la veu del tenor, trobem la variant de la E-MBH DER 2922 en els compassos 47-53 

(do-re-mi-re-fa-mi-re-do) i 64-73 (do-re-mi-re-do-si-do-mi-re-mi-fa-mi-re-do).  

En el tiple trobem la variant de E-MBH DER 2922 en els compassos 21-27 (do-re-mi-fa-

mi-re-do-si-do), però també la de la E-Mn M/268 en els compassos 51-57 (do-re-mi-do-

si-la-do-si-do).  

Com podem observar, Cabezón a vegades ornamenta molt un passatge molt simple del 

cantus firmus, mentre que en altres casos redueix la melodia del cantus firmus a la 

melodia estructural, a aquelles notes necessàries per reconèixer el motiu.  
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Conclusions sobre la utilització del cantus firmus de l’himne Veni Creator 

Tenint sols una peça no podem estar-ne segurs, però a partir de l’anàlisi hem pogut veure 

que probablement Cabezón va arribar a conèixer moltes variants d’aquesta melodia, i 

entre elles és possible que sentís la de l’Intonarium Toletanum.  

El fet de trobar el sib en la melodia del quart vers en el baix ens indica que va arribar a 

sentir-la amb aquesta alteració, i el fet de combinar-la amb el si natural ens indica que 

probablement en la seva època aquest himne es cantava amb aquestes dues variants. És 

probable que Cabezón arribés a conèixer les dues i per aquesta raó les va combinar en 

una sola peça. Cal recordar que aquest himne sols es canta un dia a l’any en Pentecosta, 

de manera que no era una melodia que pogués sentir sovint.  

També és interessant que trobem representada en la mateixa obra l’única diferència que 

distingeix la font de la Universitat Complutense de la font de la Biblioteca Nacional. Ens 

indica com dues notes de pas com les que diferencien ambdues fonts no eren tan 

importants en la interpretació del cant pla com ho podien ser altres notes més estructurals. 

És més significatiu que Cabezón utilitzi el fa dues vegades, sobrepassant així la nota més 

aguda utilitzada en la melodia de l’himne. Observant el compàs 22, podem entendre que 

és degut a l’harmonia de fa de la segona meitat del compàs, però és difícil saber amb 

certesa per què va utilitzar aquesta nota.  
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3.5. CHRISTE REDEMPTOR 

Com hem vist en l’himne Te lucis ante terminum, Cabezón va compondre dos himnes 

Christe redemptor aplicant el procediment del contrafactum amb la melodia de Veni 

redemptor. 

3.5.1. Christe redemptor (foli 23v)122 

En aquest cas hi ha moltes diferències entre la tabulatura i el cantus firmus, i a vegades 

es repeteixen certs fragments que no es repeteixen en l’Intonarium Toletanum.  

Són dues les veus que podrien fer el cantus firmus: el tiple i el tenor. Tot i que al principi 

sembla que és el tenor el que fa el cantus firmus, a partir del compàs 9 observem que 

Cabezón sols es basa en la melodia de Veni redemptor per compondre aquesta veu.  

La veu que porta el cantus firmus és el tiple, de manera que aquest apareix més 

ornamentat:   

1. Cabezón altera la durada de les notes indicades en el passatge 1: el segon sol i el 

fa duren una semibreu (i segons l’Intonari han de durar dues breus), i el mi dura 

una breu (mentre que en l’Intonari indica una semibreu). Aquest canvi està 

provocat en part perquè en el punt 2 Cabezón afegeix notes de pas.   

2. Cabezón afegeix notes de pas entre les notes re-fa-la de l’Intonarium Toletanum. 

Per fer-ho escurça la durada del sol, que hauria de ser una breu i passa a durar una 

mínima, i la durada del la, que és una semibreu amb punt que hauria de durar una 

breu. 

3. En la tabulatura es repeteix el sol. 

4. El fa natural de l’Intonarium Toletanum és sostingut en la tabulatura. 

5. És interessant veure que Cabezón ha intercalat el silenci abans de repetir el sol. 

D’aquesta manera, en comptes de fer la pausa al final del vers, utilitza el segon 

sol per començar la següent frase.  

6. En l’Intonarium Toletanum es repeteix el do mentre que en la tabulatura no. 

7. En la tabulatura el la i el sol duren el mateix (una breu), mentre que en 

l’Intonarium Toletanum el sol és indicat com una longa. 

                                                 
122 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 214 en l’Annex 1. 
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8. El la dura una semibreu en la tabulatura, mentre que en l’Intonarium Toletanum 

s’indica com una breu. 

9. Cabezón obvia el fragment sol-sol-fa (indicat amb un 9) i passa directament al 

motiu indicat amb un 11.  

10. El passatge indicat amb un 10 en l’Intonarium Toletanum es repeteix en la 

tabulatura amb algunes variacions.  

11. En la tabulatura el motiu fa-sol-fa té intercalades les notes do i mi en la repetició. 

12. En la tabulatura Cabezón repeteix les notes sol-fa (corresponents a les síl·labes    

–retur) i les encadena amb el sol corresponent a la síl·laba om-. D’aquesta manera, 

forma un motiu que imita el motiu indicat en el punt 11 (invertit). [En la Fig. 88 

s’ha indicat solament el segon sol perquè sinó es solapava amb el punt 11]. 

13. En la tabulatura no es repeteix el do mentre que en l’Intonarium Toletanum sí. 

14. Cabezón afegeix un si abans i després del sol. En l’Intonarium Toletanum sembla 

que a posteriori hagin afegit una plica a l’esquerra en el segon do (el traç és molt 

irregular). Que hagin afegit la plica indica que es feia una nota de pas entre 

l’interval do-sol. Probablement Cabezón va sentir l’himne interpretat amb el si 

com a nota de pas. 

 

Fig.  85: Nota amb plica afegida a posteriori. 

15. En la tabulatura s’inverteix el motiu la-si-la que apareix en l’Intonarium 

Toletanum. El primer i segon la es repeteixen dos cops cadascun. 

16. En l’Intonarium Toletanum s’indica un mi com a nota de pas, mentre que en la 

tabulatura aquest no apareix. 

17. Igual que en el punt 2, Cabezón afegeix notes de pas entre les notes re-fa-la. 

18. El sol es repeteix en la tabulatura. 

19. En l’Intonarium Toletanum el fa és natural, mentre que en la tabulatura el fa és 

sostingut les dues primeres vegades i natural la tercera vegada.  
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20. El passatge indicat amb el número 20 en l’Intonarium Toletanum es repeteix tres 

cops a la tabulatura (l’última d’elles amb el fa natural). En l’última repetició 

l’última nota (sol) es repeteix quatre cops. 

 

Fig. 86: Christe redemptor, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 23v. 
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Fig. 87: Christe redemptor, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 23v. 
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Fig. 88: Veni redemptor, Intonarium Toletanum (E-Mn M/268), f. 2v. 

3.5.2. Christe redemptor (foli 25r)123 

En aquest himne Antonio de Cabezón aplica la proporció ternària: una breu de 

l’Intonarium Toletanum es tradueix a tres compassos en la tabulatura. Per aquesta raó en 

aquest himne hem indicat aquelles notes en les que manté aquesta proporció i aquelles en 

les que no.  

1. El sol es repeteix amb dues breus en l’Intonarium Toletanum i en la tabulatura el 

sol dura sis compassos. 

2. En la tabulatura el fa és sostingut, mentre que en l’Intonarium Toletanum és 

natural. 

3. En l’Intonarium Toletanum apareix una longa i una breu sobre la nota sol, mentre 

que en la tabulatura el sol dura només tres compassos. 

4. En l’Intonarium Toletanum es repeteix un do amb una longa i una breu, mentre 

que en la tabulatura aquesta nota només dura tres compassos. 

5. En l’Intonarium Toletanum el fa apareix repetit tres cops amb tres breus. En la 

tabulatura, però, només dura tres compassos. 

                                                 
123 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 222 en l’Annex 1. 
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6. En l’Intonarium Toletanum el do apareix repetit amb una breu i una longa124, 

mentre que en la tabulatura només dura tres compassos.  

7. El la es repeteix amb tres breus en l’Intonarium Toletanum. En la tabulatura el la 

no es repeteix al llarg de nou compassos, sinó al llarg de sis.  

8. Com hem vist en el cas anterior, en l’Intonarium Toletanum apareix un mi que no 

s’indica en la tabulatura. 

9. En aquest fragment, el fa no apareix repetit en l’Intonarium Toletanum i no hi 

ha cap sol com a nota de pas, mentre que en la tabulatura es repeteix el fa quatre 

vegades i s’afegeix el sol (punt 10). 

10. En la tabulatura hi ha un sol que no apareix en l’Intonarium Toletanum. 

11. Com en el segon punt, en la tabulatura s’indica un fa#  mentre que en l’Intonarium 

Toletanum és natural. 

12. El sol apareix repetit en l’Intonarium Toletanum amb dues breus, mentre que en 

la tabulatura el sol es repeteix només cinc vegades. 

Les diferències pel que fa a les notes les trobem en els punts 2, 8, 10 i 12. Si ens centrem 

en el ritme, com ja hem explicat al començament veiem que hi ha una proporció ternària. 

A partir d’aquesta base, podem observar que algunes notes que es repeteixen a 

l’Intonarium Toletanum no es repeteixen en la tabulatura i sols duren tres compassos. Les 

notes que no es repeteixen les trobem en els punts 3, 4, 5 i 6, mentre que les que sí es 

repeteixen les trobem en els punts 1, 7, 9 i 12, tot i que en els casos 7 i 12 aquestes no 

duren tant com els correspondria segons la proporció. 

A partir d’aquestes observacions podem veure que Cabezón no respecta les notes 

repetides en l’Intonarium Toletanum quan una de les dues notes és una longa. En canvi, 

sol repetir les notes quan en l’Intonari aquestes es repeteixen amb dues breus.  

També hem pogut veure que tot i que dues breus de l’Intonarium Toletanum equivaldrien 

a sis compassos en la tabulatura, sols ho podem veure en el punt 1, a l’inici. En el punt 7 

només repeteix la nota al llarg de sis compassos; i al punt 12, al final, veiem que repeteix 

l’última nota al llarg de 5 compassos.  

Probablement aquesta proporció no la pot mantenir perquè es perdria la línia del cantus 

firmus, i també perquè aquesta l’adapta a les glosses de les altres veus.  

                                                 
124 Tornarem sobre aquest punt en la pàgina 124.  
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Fig. 89: Christe redemptor, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 25r, 1ª part. 
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Fig. 90: Christe redemptor, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 25r, 2ª part. 
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Fig. 91: Veni redemptor, Intonarium Toletanum (E-Mn M/268), f. 2v. 

És interessant veure com en aquest cas, Cabezón no afegeix cap nota on està indicada la 

plica afegida (punt 6), mentre que en l’himne anterior afegeix un si125. 

 

Fig. 92: Nota 

amb plica 

Fig. 93: Punt 6 (compassos 76-80), Christe redemptor, f. 25r. 

 

 

Conclusions sobre la utilització del cantus firmus de l’himne Christe redemptor 

Crec que en aquest cas no parteix de l’Intonarium Toletanum, no tant per les diferències 

que hem trobat en la comparació, sinó perquè en l’Intonarium Toletanum no hem trobat 

aquest himne amb la melodia de Veni redemptor. Trobem moltes més diferències en el 

primer himne: repeteix certs passatges i els varia en la repetició, afegeix notes de pas, 

inverteix motius i altera la durada d’algunes notes. Però totes aquestes diferències són 

justificables perquè està experimentant amb el cantus firmus original.  

                                                 
125 Vegeu el punt 14 de l’himne 3.5.1., pp. 116-120. 
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En el segon himne podem veure que experimenta d’una altra manera, amb la proporció 

ternària, però hi ha menys diferències. 

És interessant també veure que les dues úniques notes alterades les trobem en els mateixos 

punts (en els punts 4 i 19 de l’himne 3.5.1. i en els punts 2 i 11 de l’himne 3.5.2.).  

Per tant, podem concloure que probablement va sentir una font en la que està aplicat el 

procediment del contrafactum amb la melodia de Veni redemptor amb el fa sostingut.  
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3.6. UT QUEANT LAXIS 

Aquest himne no l’analitzarem nota per nota, sinó que ho farem d’una manera similar a 

la que hem vist per l’Ave maris stella del foli 22r i per l’himne Veni Creator. 

3.6.1. Ut queant laxis (foli 24r)126 

Les seccions melòdiques de l’himne d’acord amb la divisió dels versos són aquestes: 

 

Fig. 94: Seccions d’Ut queant laxis, Intonarium Toletanum (E-MBH DER 2922), f. 13r. 

En aquest himne utilitza sovint les notes estructurals per fer el perfil melòdic d’un vers. 

Podem veure també que utilitza motius característics d’un vers per desenvolupar la línia 

melòdica. Altres vegades utilitza el cap de la melodia d’un vers i a partir d’aquí ornamenta 

sobre una sola nota, o bé estira del fil melòdic i crea una melodia diferent. Podem veure 

també que sovint Cabezón utilitza parts de les melodies. Per exemple, per passar del tercer 

al quart vers utilitza el fragment final del tercer vers i l’encadena amb la melodia del 

quart.  

                                                 
126 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 218 en l’Annex 1. 
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Fig. 95: Ut queant laxis, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, f. 24r. 
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En la veu del tenor, per exemple, comença amb la melodia del primer vers, però a partir 

del compàs 6 comença a derivar en una altra melodia basada en la mateixa sonoritat, però 

sense seguir el cantus firmus (vegeu la Fig. 97). 

Podem veure també que introdueix a vegades el motiu re-do-re, que és molt característic 

perquè és el motiu inicial de l’himne i representa també la manera en com es fan els 

ornaments. Per exemple: en els compassos 4-19 en la veu de l’alto, es limita a fer el perfil 

melòdic del primer vers re-do-re-fa-mi-re. Repeteix aquesta estructura una segona 

vegada, i a partir del compàs 20, començant amb el motiu re-do-re, i afegint les notes de 

pas mi-fa passa directament a la melodia del segon vers (al compàs 26). Així doncs, no 

comença directament la melodia del nou vers, sinó que primer introdueix aquest motiu 

tant característic.  

 

Fig. 96: Motiu característic d’Ut queant laxis que introdueix el segon vers en l’alto.  

En altres veus podem observar que sols utilitza el cap de la melodia d’un vers, per 

exemple, en les veus del bassus i el tiple a l’inici de la peça. En els compassos 4-10, en 

la veu del tiple es limita a fer una quinta avall el perfil melòdic del primer vers: sol-fa#-

sol-sib-la-sol-fa-sol. En el bassus aquest perfil serveix de base per introduir altres notes 

que tenen una funció ornamental i harmònica: re-do-re-fa-mi-fa-sol-mi-fa-re-do-re. En 

aquest cas també fa el motiu re-do-re de la paraula resonare. A partir d’aquí, sense passar 

pel fa passa directament en el compàs 22 a la melodia del segon vers. En molts casos el 

fa del final del primer vers de l’Intonarium Toletanum no apareix en la tabulatura.  

 

Fig. 97: Ús de la part inicial de la melodia del primer vers en el tiple i el bassus. 
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En altres veus com la del tiple, la melodia del vers és molt glossada, com succeeix en els 

compassos 14-26.  

Trobem també passatges que no estan subjectes a la melodia d’Ut queant laxis. És el cas 

de la veu del bassus, a partir del compàs 35-49, en què experimenta amb l’harmonia de 

mib. 

 

Fig. 98: Compassos 35-38 en els que  

experimenta amb l’harmonia en el bassus. 

Més endavant, en el compàs 40 podem veure que en la veu del tiple parteix de la segona 

meitat del segon vers (des de famuli tuorum) per encadenar amb el tercer vers en el 

compàs 46. El tercer vers també es troba fraccionat en aquesta veu: des del compàs 46 al 

58 ornamenta la melodia del text solve poluti labii, i després de dos compassos de pausa 

reprèn la melodia al compàs 61 a partir de la paraula labii. Cabezón redueix el fragment 

melòdic del tercer vers sol-la-sib-la-sol-fa-sol-sib-sib-do-re-do, a dos motius, sib-sol-fa i 

sib-do-re, que utilitzen una vegada i una altra en les diferents veus.  

 

Fig. 99: La melodia del tercer vers en la veu del tiple reduïda  

a dos motius que es repeteixen 

El quart vers és reduït a les notes essencials. Ho podem veure en la veu del tenor en els 

compassos 65-69. El final del tercer vers i la melodia del quart és: sol-fa-mi-re-fa-mi-fa-
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re-do-re. En el tenor, es fa aquesta mateixa melodia una quinta avall i reduïda a les notes 

estructurals: do-sib-la-sol-la-sol-fa#-sol. 

 

Fig. 100: Reducció de la melodia del quart vers  

a les notes estructurals en el tenor 

Conclusions sobre la utilització del cantus firmus de l’himne Ut queant laxis 

En altres himnes dels quals Cabezón sols havia compost una peça (Te lucis ante terminum, 

Veni Creator i Christe redemptor) hem trobat indicacions que ens ajudaven a determinar 

si Cabezón va poder basar-se en la melodia de l’Intonarium Toletanum: un sib en el cas 

de Veni Creator, o bé que a l’himne li hagin aplicat el contrafactum, com és el cas de Te 

lucis ante terminum o Christe redemptor. En aquest cas no hem trobat un indici que sigui 

tant clar, i sols comptem amb un sol exemple.  

Tot i que és probable que arribés a sentir la melodia interpretada a partir de l’Intonarium 

Toletanum, hem pogut veure a partir de la comparació que sols utilitza les línies generals 

de la melodia. En l’Ave maris stella del foli 22r. també experimenta amb la melodia, però 

en alguns moments la redueix a les notes essencials i d’altres vegades és molt específic. 

En canvi, en aquest cas mai cap veu arriba a fer un fragment de la melodia de l’Intonarium 

Toletanum sense reduir-la o modificar-la.  

Per altra banda, aquest era un himne que sols es cantava un cop l’any, de manera que no 

es podia recordar amb exactitud tots els ornaments propis d’una melodia. Així doncs, 

podem concloure que les variants melòdiques representades en la melodia de 

l’Intonarium Toletanum probablement no van influenciar a Antonio de Cabezón.  
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4.  COMPARACIÓ DE TRES PANGE LINGUA DEL  

VOLUM DE VENEGAS DE HENESTROSA I 

L’INTONARIUM TOLETANUM  

Les tres tabulatures més importants del segle XVI són, per data d’impressió, la de 

Gonzalo de Baena Arte nouamente inventada pera aprender a tãger (1540)127, el  Libro 

de cifra nueva (1557) de Luis Venegas de Henestrosa i les Obras de música para tecla, 

arpa y vihuela (1578), editades per Hernando de Cabezón. Degut a les característiques 

del treball ens hem centrat en els himnes continguts en l’edició d’Hernando, però també 

és de gran interès la tabulatura de Venegas de Henestrosa. Una possible línia de recerca 

seria aplicar l’anàlisi sistemàtica als himnes continguts en aquesta obra. Nosaltres hem 

agafat una mostra, alguns dels Pange lingua, ja que en ells podem trobar molts aspectes 

justificats a partir de la interpretació. 

La tabulatura de Gonzalo de Baena es distingeix de les dues anteriors ja que Baena no 

glossa les obres de les quals parteix, sinó que reprodueix els models vocals adaptant les 

obres al sistema de tabulatura alfabètic. És per aquesta raó que aquesta tabulatura, que 

conté obres polifòniques de compositors franco-flamencs i espanyols de finals del segle 

XV, ha estat molt útil per reconstruir aquelles obres de les quals no s’ha conservat  

l’original. Però tot i ser de gran interès per tractar-se de la primera tabulatura hispànica 

per a tecla i per a l’ús que pot tenir en la reconstrucció d’algunes obres, no hi ha cap 

tractament en la melodia dels himnes. Per tant, a través de l’estudi del cantus firmus dels 

seus himnes estudiaríem la utilització d’aquest en les obres de polifonia vocal, un tema 

que tot i ser interessant va més enllà dels propòsits establerts en aquest treball. 

 

Com hem fet per als Pange lingua d’Antonio de Cabezón, indicarem les diferències en 

els exemplars E-Mn M/268 i E-MBH DER 2922 de l’Intonarium Toletanum128.  

                                                 
127 Vegeu KNIGHTON, Tess (1996). “A Newly Discovered Keyboard Source (Gonzalo de Baena’s Arte 

nouamente inuentada pera aprender a tanger, Lisbon, 1540): a Preliminary Report”, Plainsong and 

Medieval Music, vol. 5, núm.1, pp. 81-112.  
128 En la tabulatura s’indicarà en una tonalitat grisosa les diferències rítmiques o aquelles notes que no 

apareixen en l’Intonarium Toletanum. Les alteracions d’una nota s’indicaran en color taronja. La traducció 

d’aquests tons en l’Intonarium Toletanum és la següent: les indicacions fetes en color gris s’indiquen en 

color blanc, mentre que les indicades en color taronja s’indicaran en color groc.  
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4.1. Pange lingua, foli 43v.129 

Comparació amb la font E-Mn M/268 

Hi ha molt poques diferències entre ambdues fonts: 

1. El fa breu amb punt que trobem en l’Intonarium Toletanum es repeteix dues 

vegades en la tabulatura, perquè es divideix en una breu i una semibreu.  

2. És el mateix cas que hem vist en el punt anterior. 

3. El do breu amb punt que trobem en l’Intonarium Toletanum es repeteix dues 

vegades en la tabulatura perquè es divideix en una breu i una semibreu.  

4. Succeeix el mateix que hem vist en el punt anterior. 

5. En l’Intonarium el la dura una breu, mentre que en la tabulatura dura una semibreu 

amb punt. 

6. Succeeix el mateix que hem vist en els punts 1 i 2. 

7. En l’Intonarium Toletanum l’última nota (fa) és una breu. En la tabulatura el fa 

es repeteix en dues semibreus.  

 

Una altra possible diferència la trobem just abans del punt 3, al compàs 45, en el qual hi 

ha un si. Com que l’armadura indica un sib, el que està indicant la tabulatura és un sib, 

tal com indiquen els dos exemplars de l’Intonarium Toletanum. Tot i així, degut a 

l’harmonia de sol del compàs és probable que aquest si sigui natural, de manera que es 

distingiria dels dos exemplars de l’Intonarium Toletanum130. 

Les diferències 1, 2, 3, 4, 6 i 7 es poden justificar per la ressonància d’un instrument de 

teclat com el clavicordi: repetint la nota del cantus firmus potser es volia mantenir la 

ressonància mentre en la veu superior es glossa.  

Pel que fa al punt 5 (compassos 78-79), aquesta diferència estaria justificada ja que està 

fent un retard (si/sol/fa-mi). Tot i així, és molt probable que falti una línia divisòria entre 

el 3 (la) i el 2 (sol). Si fos així, no seria una diferència131. 

                                                 
129 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 249 en l’Annex 2. 
130 En l’edició d’Higini Anglès, adjunta en l’annex 2, es suggereix fer-lo natural.  
131 En l’edició d’Higini Anglès adjunta en l’annex 2 ho interpreta d’aquesta manera.  
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Fig. 101: Pange lingua, Libro de cifra nueva, f. 43v. 
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Fig. 102: Comparació amb la font E-Mn M/268 

Comparació amb l’exemplar E-MBH DER 2922 

Si mirem els mateixos punts en aquest exemplar, podem veure que les diferències les 

trobem perquè en aquest exemplar de l’Intonarium Toletanum no hi ha indicades breus 

amb punt: 

1. El fa breu que trobem en l’Intonarium Toletanum es repeteix dues vegades en la 

tabulatura, en una breu i una semibreu.   

2. Succeeix el mateix que hem vist en el punt anterior. 

3. En aquest punt la tabulatura coincideix amb l’Intonarium Toletanum: en ambdues 

fonts hi ha una breu i una semibreu sobre la nota do. Tot i que no és una diferència, 

cal distingir aquest punt perquè en la comparació amb l’exemplar de la Biblioteca 

Nacional sí que ho era.  

4. Succeeix el mateix que en el punt anterior. 



135 

 

5. En l’Intonarium Toletanum el la dura una breu, mentre que en la tabulatura dura 

una semibreu amb punt. Com hem explicat en la comparació anterior, si 

considerem que falta una línia divisòria no hi ha cap diferència en aquest punt.  

6. Succeeix el mateix que hem vist en els punts 1 i 2. 

7. En l’Intonarium Toletanum l’última nota (fa) és una breu. En la tabulatura el fa 

es repeteix en dues semibreus.  

 

Fig. 103: Comparació amb la font E-MBH DER 2922. 

A més a més, hi ha quatre punts més que distingeixen aquesta font de la conservada en la 

Biblioteca Nacional: 

a. En la tabulatura es repeteix el si, mentre que en l’Intonarium Toletanum la 

melodia puja a do en aquest punt. 

b. En la tabulatura es repeteix el re i s’afegeix una nota de pas, mentre que en 

l’Intonarium Toletanum es fa l’interval re-si sense notes de pas ni repeticions. 
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c. Succeeix el mateix que en el punt a.  

d. En la tabulatura el motiu final és fa-mi-fa, mentre que en l’Intonarium Toletanum 

és fa-sol-fa.  

En l’índex indica que aquesta és una obra d’Antonio. Tot i que probablement s’està 

referint a Antonio de Cabezón, he buscat entre els Pange Lingua que continguts en les 

Obras de música para tecla, arpa y vihuela i no he trobat cap Pange Lingua que 

coincideixi amb la peça analitzada.  

4.2. Pange lingua, foli 44r.132 

Comparació amb la font E-Mn M/268 

Hi ha molt poques diferències entre aquest exemplar de l’Intonarium Toletanum i el 

Pange lingua de Venegas d’Henestrosa, i totes elles fan referència a la duració o a la 

repetició d’una nota: 

1. En l’Intonarium Toletanum el la es repeteix en una breu i una semibreu, mentre 

que en la tabulatura, tot i que el la dura una breu amb punt, no es repeteix la nota. 

2. En l’Intonarium Toletanum trobem un fa que dura una breu amb punt. En la 

tabulatura el fa es repeteix dues vegades en una breu i una semibreu (equivalent a 

una breu amb punt). 

3. És el mateix cas que hem vist en el punt anterior, aquesta vegada sobre la nota do. 

4. És el mateix cas que trobem en el punt 2. 

5. En l’Intonarium Toletanum l’última nota (fa) dura una breu, mentre que en la 

tabulatura aquesta nota dura una semibreu. 

Les diferències, doncs, són poc importants. En els primers quatre punts l’única diferència 

és que en una de les fonts es repeteix la nota perquè aquesta duri tant com en l’altra font, 

i només en l’últim cas la nota dura la meitat del valor en la tabulatura.  

Aquest Pange lingua presenta menys diferències que el Pange lingua anterior, i en tots 

dos casos, si fem la comparació amb l’exemplar de la Biblioteca Nacional, les diferències 

no són significatives.  

                                                 
132 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 251 en l’Annex 2. 
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Fig. 104: Pange lingua, Libro de cifra nueva, f. 44r. 
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Fig. 105: Comparació amb la font E-Mn M/268. 

Comparació amb l’exemplar E-MBH DER 2922 

Si observem els mateixos punts als quals hem fet referència en la comparació amb 

l’exemplar de la Biblioteca Nacional, trobem diferències rítmiques: 

1. En la tabulatura el la s’indica amb una breu amb punt, mentre que en l’Intonarium 

Toletanum la mateixa nota és dividida en una breu i una semibreu.  

2. En l’Intonarium Toletanum el fa només dura una breu, mentre que en la tabulatura 

aquest dura una breu i una semibreu.  

3. Succeeix el mateix que hem vist en el punt anterior sobre la nota do. 

4. Succeeix el mateix que hem vist en el punt 2 i sobre la mateixa nota. 

5. La nota final és una breu en l’Intonarium Toletanum, mentre que en la tabulatura 

aquesta és una semibreu. 
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Fig. 106: Comparació amb la font E-MBH DER 2922. 

A més d’aquests punts, trobem altres diferències que no hem vist en la comparació amb  

E-Mn M/268, degut a les variants melòdiques que presenta la font E-MBH DER 2922: 

a. En la tabulatura el si es repeteix, mentre que en l’Intonarium Toletanum en 

comptes del segon si hi ha un do. 

b. En la tabulatura el fa dura una breu amb punt, mentre que en l’Intonarium 

Toletanum aquesta nota s’indica amb una breu. 

c. En l’Intonarium Toletanum no hi ha cap nota de pas entre re-sib i no es repeteix 

el re, mentre que en la tabulatura s’afegeix una nota de pas (do) i el re es repeteix.  

d. El do és indicat amb una breu amb punt en la tabulatura, mentre que en 

l’Intonarium Toletanum aquesta nota està repetida amb una breu i una semibreu. 

e. Succeeix el mateix que hem vist en el punt a. 

f. En la tabulatura l’himne acaba amb el motiu fa-mi-fa, mentre que en l’Intonarium 

Toletanum acaba amb el motiu fa-sol-fa.  

Segons indica Venegas, l’himne també és d’Antonio.  
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4.3. Pange lingua, foli 44v.133 

 

Fig. 107: Pange lingua, Libro de cifra nueva, f. 44v. 

                                                 
133 Vegeu la transcripció moderna de l’himne en la pàgina 253 en l’Annex 2. 
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Fig. 108: Comparació amb la font E-Mn M/268. 

Comparació amb la font E-Mn M/268 

1. En l’Intonarium Toletanum s’indica un la que dura una breu. En la tabulatura el 

la apareix repetit en dues semibreus. 

2. És un cas similar a l’anterior: a l’Intonarium Toletanum el fa és una breu amb 

punt, mentre que en la tabulatura el fa es repeteix tres cops amb tres semibreus. 

3. En l’Intonarium Toletanum el do coincideix amb un dels punts que es van 

modificar en aquesta font. No està molt definit si es tracta d’una breu o una 

semibreu. Tot i així, es pot veure com la nota precedent, com que es tracta d’una 

semibreu, s’indica amb un rombe més petit. Com que el do és més gran que la 

nota precedent podem entendre que es tracta d’una breu. En la tabulatura, en 

canvi, el do s’indica amb dues semibreus. 

4. En aquest cas, la breu amb punt que s’indica a l’Intonarium Toletanum sobre la 

nota do en la tabulatura es divideix en una semibreu i una breu. 

5. El do apareix repetit en la tabulatura en dues semibreus, mentre que en 

l’Intonarium Toletanum s’indica amb una breu. 
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6. En l’Intonarium Toletanum aquesta nota és un fa, mentre que en la tabulatura és 

un la. Segurament es tracta d’un error tipogràfic: el fa és la nota més aguda de 

l’himne i és molt característica, i en l’altre Pange lingua hem observat que 

Venegas indicava un fa. 

7. En l’Intonarium Toletanum el do és indicat amb una breu amb punt. En la 

tabulatura el do té la mateixa durada, però ho indica amb una breu i una semibreu. 

8. En aquest punt es trenca, en la tabulatura, la pulsació ternària tant característica 

d’aquest himne. En ambdues fonts el la es repeteix tres cops, però en comptes de 

seguir l’estructura pròpia de l’Intonari, breu (la) – semibreu (la) / breu (la) – 

semibreu (sol), en la tabulatura els valors del segon i tercer la s’intercanvien i 

trenquen amb aquesta estructura: breu (la) – breu (la) - semibreu (la) – semibreu 

(sol). 

9. Aquest és un cas similar a l’anterior, i de nou s’intercanvien els valors sobre una 

mateixa nota repetida, tot i que no arriba a trencar amb el ritme. En l’Intonari el 

sib s’indica amb una breu i una semibreu, i en la tabulatura al revés. 

10. Com en el punt 8, l’autor trenca amb el ritme ternari alternant l’ordre dels valors 

repetits sobre una nota. En l’Intonarium Toletanum s’indica un fa repetit dos cops: 

breu amb punt - breu. En canvi, en la tabulatura es repeteix tres cops: breu – breu 

– semibreu. La durada de la nota és equivalent, però mentre que en l’Intonari la 

pulsació ternària és 3 + 2 + 1 (aquest últim del sol següent), en la tabulatura 

l’esquema és 2 + 2 + 1. 

11. En l’Intonarium Toletanum s’indica un la mentre que en la tabulatura s’indica un 

fa. Així com en el punt 6 defenso que es tracta d’un error, crec que en aquest cas 

no ho és. Crec que indica un fa per les harmonies del compàs següent. Si posés un 

la, en el compàs 89 formaria tres acords de pas de re, la (en un acord de sèptima) 

i fa. Un acord de sèptima, tot i tractar-se d’un acord de pas, era una dissonància 

que s’intentava evitar.  

12. En l’Intonarium Toletanum l’última nota (fa) s’indica amb una breu. En la 

tabulatura el fa es repeteix amb tres breus, una breu amb punt i una semibreu. En 

aquest cas, tot i que la durada no és equivalent a la de l’himnari, és evident que la 

nota es repeteix per poder glossar en la veu superior. 

Si mirem més en detall els punts 8, 9, 10 i 11 veiem que aquestes diferències, moltes 

d’elles rítmiques, es poden justificar si les toquem: 
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8. S’altera l’ordre dels valors per dos motius: 

 L’harmonia de re del compàs 70 sona, en la tabulatura, com un acord de 

pas, indicant que aquesta és una harmonia passatgera. De fet, el 

compositor va posar segurament un fa en el baix (formant així un acord de 

primera inversió) per aquest motiu. Repetint el la, aquesta passaria a ser 

una harmonia afirmativa. 

 Al compàs 71, repetint el la es mostra que l’harmonia d’aquest compàs ha 

de ser més afirmativa que la del compàs anterior. En la primera blanca, per 

exemple, podem veure que en el baix hi ha un re, formant així un acord en 

estat fonamental; i l’harmonia de fa de la segona blanca té molt més 

present la tercera.  

 A nivell visual, és indiferent si hi ha una breu i una semibreu o si és al revés, 

 doncs la nota és la mateixa; però si toquem les dues opcions podem comprovar 

 que el ritme de les notes del baix no és casual (vegeu la Fig. 109 i la Fig. 110). 

9. Aquesta modificació està justificada per una qüestió sonora. Si toquem aquest 

passatge tal com apareix en l’Intonarium Toletanum, la presència del si desapareix 

al compàs 74 amb la melodia ascendent del tiple. El si es troba en el baix, però 

amb una lligadura, de manera que no es percep. El si sona al compàs 75, però en 

un punt consonant i just abans d’una altra harmonia. 

Tal com apareix en la tabulatura és més interessant: el si no desapareix amb la 

pujada del compàs 74, sinó que dóna un impuls a la pujada del bassus i sobretot a 

la del tiple. Si no sona el si en aquest compàs i toquem el passatge respectant amb 

exactitud l’Intonarium Toletanum, sembla que la melodia és més estable.  

De fet, si es repeteix el si en el compàs 75 tal com indica l’Intonarium Toletanum, 

s’interromp l’impuls de la pujada. La soprano fa una melodia de sol a fa en dos 

compassos. Amb el si en el compàs 74 es dóna un impuls a aquest moviment, però 

si desplacem i ubiquem el si al compàs 75 es parteix el vincle entre ambdós 

compassos i s’accentua i reafirma una harmonia que canvia al compàs 76. De la 

manera en què apareix a la tabulatura es reafirma l’harmonia de sol al compàs 74 

i es condueix aquesta harmonia a la de fa del compàs 76. Si ho fes com en 

l’Intonarium Toletanum, frenaria just abans del desencadenament o resolució de 

la pujada. 
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De fet, el si és més present i cobra més importància si sona al compàs 74, perquè 

sona a l’agut (hi ha un creuament entre el tiple i el tenor), just en la pujada del 

compàs 74-75, i queda en la memòria de l’oient el si que desencadena en el la del 

compàs 76. En canvi, si sona al compàs 75 passa desapercebut, perquè és la veu 

central, les altres veus estan sonant i a més hi ha una melodia de pujada al tiple, 

que és la que crida més l’atenció. 

 

 

Fig. 109: punts 8 i 9 tal com apareixen en la tabulatura. 

 

Fig.  110: com serien els punts 8 i 9 si es fes tal com indica l’Intonarium Toletanum. 

 

10. La lligadura del compàs 84-85 es justifica pel do del bassus i del tiple del compàs 

85. Melòdicament quasi repeteix el motiu del compàs 82, però en el compàs 82 es 

vol remarcar la presència del fa (present en les veus del tenor i del bassus).  

Quan es repeteix l’harmonia de fa al compàs 85, tot i que l’acord està en estat 

fonamental i l’harmonia de fa és omnipresent, el fa del cantus firmus està lligat, i 

sols sentim el do del bassus i del tiple que coincideixen en la mateixa nota. Per 

tant, tot i que es tracta d’un acord en estat fonamental, no és afirmatiu.  
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 Repetint un motiu quasi idèntic, l’autor li dóna un altra significat i una altra funció, 

 en aquest cas, la d’impulsar la melodia. Si ho fes com indica l’Intonarium 

 Toletanum, el cantus firmus es difuminaria i el passatge quedaria nu 

 harmònicament parlant, especialment al compàs 84, ja que el bassus en aquest 

 moment té valors més petits i propis d’una melodia.  

 Tal com apareix en la tabulatura, amb un fa al compàs 84 s’evidencia la sexta fa-

 re (i també la sexta la-re quan arriba a la meitat del compàs), i es remarca  

 l’harmonia de re, però donant-li continuïtat, ja que no és un acord en estat 

 fonamental sinó en primera inversió. Aplicant el ritme indicat per l’Intonarium 

 Toletanum, aquesta riquesa harmònica observada al compàs 84 passa 

 desapercebuda, i sols destaca una tercera si-re al final del compàs.  

Repetint el fa en el compàs 86 destaca l’harmonia de fa que canvia a re en la 

segona meitat del mateix compàs i que desencadenarà en sol. Si fos tal com 

apareix en l’Intonarium Toletanum, el fa no sonaria tant al compàs 85, perquè 

destacaria la sonoritat de do (present en les veus del tiple i del bassus), i per tant, 

passaria directament de la sonoritat de do del compàs 85 a la de re de la segona 

meitat del compàs 86. Nosaltres identifiquem la baixada del tiple dels compassos 

85-86 amb l’harmonia de fa, degut a què en el compàs 83 la mateixa baixada 

estava impregnada de la sonoritat de fa, però en el compàs 86 s’introdueix un re 

que modifica la sonoritat. Si el fa del compàs 86 està lligat, el re destaca massa i 

es passa directament de l’harmonia de do a la de re. Vegeu la Fig. 111 i la Fig. 

112. 

11. Crec que l’autor vol remarcar la sonoritat de fa i per això el duplica. Si a més del 

fa del bassus hi ha un fa en el tenor, el re de la segona meitat del compàs no 

destaca i no sona com un canvi harmònic, sinó com una nota de pas.  

En canvi, si respectem l’Intonarium Toletanum i substituim el fa per un la 

(formant així un acord fonamental), dóna la sensació de que a la meitat del compàs 

s’introdueix un nou so, el de re.  

Tot i que és una diferència molt petita, es percep a l’hora de tocar-la. El re sona 

diferent perquè té una altra funció. Sense el la (amb un fa en el tenor) el re és una 

sexta. Amb el la en el tenor el re irromp en la segona meitat del compàs i descarta 

la sonoritat de fa, mentre que sense el la el re és sols una nota de pas i la sonoritat 

és de fa. 
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Fig. 111: punts 10 i 11 tal com apareixen en la tabulatura. 

 

Fig. 112: punts 10 i 11 tal com apareixen en la tabulatura. 

Comparació amb l’exemplar E-MBH DER 2922 

Molts punts de diferència que hem trobat comparant aquest himne amb l’exemplar de la 

Biblioteca Nacional són també diferents si fem la comparació amb l’exemplar de la 

Universitat Complutense: 

1. El la breu de l’Intonarium Toletanum es divideix en dues semibreus en la 

tabulatura.  

2. En l’Intonarium Toletanum s’indica una breu sobre la nota fa, mentre que en la 

tabulatura es repeteix sobre la mateixa nota tres semibreus. 

4. Mentre que en l’Intonarium Toletanum s’indica una breu i una semibreu sobre la 

nota do, en la tabulatura s’inverteixen els dos valors. 

6. Com succeïa si comparàvem la tabulatura amb l’exemplar de la Biblioteca 

Nacional, en l’Intonarium Toletanum s’indica un fa mentre que en la tabulatura 

s’indica un la. 
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7. En l’Intonarium Toletanum el do sols dura una breu, mentre que en la tabulatura 

dura una breu i una semibreu. 

8. En l’Intonarium Toletanum el la es repeteix tres vegades amb els valors breu-

semibreu-breu, mentre que en la tabulatura els valors són breu-breu-semibreu. 

9. En la tabulatura es repeteix la nota si amb una semibreu i una breu, mentre que en 

l’Intonarium Toletanum les notes són si-do i aquestes duren una breu i una 

semibreu respectivament. 

10. En l’Intonarium Toletanum es repeteix el fa amb dues breus, mentre que en la 

tabulatura es repeteix amb dues breus i una semibreu. 

11. En l’Intonarium Toletanum s’indica una la, mentre que en la tabulatura s’indica 

un fa. 

12. L’última nota de l’Intonarium Toletanum és una breu, mentre que en la tabulatura 

es repeteix aquesta nota amb els valors de tres breus, una breu amb punt i una 

semibreu. 

 

Fig. 113: Comparació amb la font E-MBH DER 2922. 
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En els punts indicats amb lletres es remarquen diferències que no trobàvem en la 

comparació amb l’exemplar E-Mn M/268: 

a. En l’Intonarium Toletanum les notes són si-do mentre que en la tabulatura és 

repeteix el si. 

b. En l’Intonarium Toletanum el fa només dura una breu, mentre que en la 

tabulatura aquest dura una breu amb punt. 

c. En la tabulatura, entre l’interval re-si s’afegeix la nota de pas do i es repeteix el 

re, mentre que en l’Intonarium Toletanum es respecta l’interval de tercera sense 

afegir cap nota enmig. 

d. Succeeix el mateix que hem vist en el punt a. 

e. El motiu final és fa-sol-fa en l’Intonarium Toletanum, mentre que en la 

tabulatura és fa-mi-fa. 

 

Aquest Pange lingua conté més diferències que els anteriors, però algunes no són 

significatives: la subdivisió de valors llargs de l’Intonarium Toletanum en valors més 

petits en la tabulatura o el punt 6.  

En canvi, els punts 8 i 10 són rellevants. En aquests no hi ha un canvi harmònic (la nota 

és la mateixa), de manera que el compositor de l’obra es proposa jugar amb el ritme 

trencant la proporció ternària. Aquestes diferències no indiquen que la font de la qual 

parteix no és l’Intonarium Toletanum, sinó que ens mostren les tècniques del compositor. 

Aquest himne també s’atribueix a Antonio.  

Conclusions sobre la utilització del cantus firmus de l’himne Pange lingua 

Hem trobat poques diferències entre la font de la Biblioteca Nacional i els tres Pange 

lingua d’Antonio. La majoria d’elles són poc importants, i les més significatives són 

justificables a partir de l’harmonia o de la interpretació. Si el que ens indica Venegas és 

cert i realment els Pange lingua analitzats són de Cabezón, podem afirmar que 

probablement Cabezón va arribar a sentir i a interioritzar la melodia del Pange lingua de 

l’exemplar E-Mn M/268. 
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5. ÚS DEL CLAVICORDI EN  

LES TABULATURES DE TECLA HISPÀNICA 

Durant la realització d’aquest treball hem estudiat els himnes amb l’ajut del clavicordi 

per entendre millor per què el cantus firmus es veu modificat en certs moments, i hem 

pogut apreciar el perquè de l’alteració de certs ritmes o la substitució d’algunes notes. Per 

això és important entendre la funció que complia el clavicordi en les tabulatures de tecla 

de l’època: el mateix Antonio de Cabezón, amb setze anys, va ser nomenat organista i 

clavicordista de la capella de l’Emperadriu Isabel de Portugal, esposa de Carles V134.  

Els tractats i tabulatures contemporanis de Cabezón ens mostren que l’orgue ocupava un 

lloc distingit entre els instruments de tecla. En el Proemio al lector135 de les Obras de 

música para tecla, arpa y vihuela, Hernando de Cabezón dedica un apartat a dezir algo 

                                                 
134 Vegeu el prefaci de KASTNER, Macario Santiago (1951). Antonio de Cabezón: Claviermusik. Maguncia: 

Schott, p. [6]. 
135 Alguns estudiosos d’Antonio de Cabezón han defensat que molt probablement el Proemio al lector no 

fou escrit per Hernando de Cabezón, com és el cas de Samuel Rubio (vegeu RUBIO, Samuel (1983). Historia 

de la música española. 2. Desde el «ars nova» hasta 1600. Madrid: Alianza Editorial, p. 240). A partir de 

la conversa amb en Paco Rubio, corneta i professor d’Improvisació de l’Esmuc, hem extret tres arguments 

que exposarem a continuació. Abans, però, distingirem un aspecte: el Proemio al lector està imprès en una 

lletra més petita que la Declaración de la cifra que en este libro se vsa i els Aduertimientos. Tot i ser un 

detall molt evident per qui consulta el facsímil, en la transcripció feta per Higini Anglès la font de la lletra 

s’uniformitza, i aquesta diferència passa desapercebuda. Els arguments que demostren que probablement 

la hipòtesi és certa són:  

1) En el Proemio l’autor mai es refereix a Antonio de Cabezón com el seu pare, mentre que en la 

Declaración de la cifra i en els Aduertimientos sí (aquest és un dels arguments que planteja també Samuel 

Rubio. Vegeu la font citada). 2) Hi ha certes discordances entre el Proemio al lector i els Aduertimientos. 

Un clar exemple és com canvia la valoració dels ministrils entre una secció i l’altra. En la primera secció, 

just quan es descriuen els avantatges que té l’orgue per sobre d’altres instruments i d’ell destaquen la seva 

divinitat, es fa referència als ministrils, sense anomenar-los explícitament, com “otros instrumentos 

músicos, si alguna vez entran en el templo a hazer este oficio y reconocimiento, demàs de venir por la 

mayor parte conducidos por precio, como jornaleros, no lo hazen sinó de cumplimiento y de passada, y 

como indevotos y profanos, y luego se van, distraen a otras ocupaciones del siglo, entreteniendo gentes 

baldías, estragando la divinidad y disminuyendo la dignidad de su arte...” En els advertiments, però, s’indica 

que aquestes obres també són indicades per ser interpretades pels ministrils i que no tindran problemes per 

entendre la tabulatura: “También se podran aprovechar del libro los curiosos menestriles en ver invenciones 

de glosas tratadas con verdad sobre lo compuesto, y ver la licencia que tiene cada voz, sin perjuycio de las 

otras partes. Y esto toparan en muchos motetes, canciones y fabordones que ellos tañen, que con poca 

dificultad podran sacar desta cifra en canto de órgano.” 3) Normalment les obres de l’època solien tenir al 

principi una alabança a l’autor de l’obra, i aquesta solia ser escrita no pel mateix autor sinó per un altre.  

Per tant, tot i que no s’ha demostrat, és possible que el Proemio al lector sigui una alabança feta per un 

escriptor reconegut de l’època, mentre que la Declaración de la cifra i els Aduertimientos, impresos en 

lletra més gran, fou escrita pel mateix Hernando de Cabezón que es refereix a Antonio de Cabezón com el 

seu pare.  
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del instrumento Musico, del qual destaca els avantatges que el distingeixen136 dels altres 

instruments137. 

Tot i així, per ejercitarse i estudiar138 s’usaven altres instruments de tecla, instrumentos 

menores a quien tiene cometido esto, que son los que llaman monacordio y clavicordio139, 

com expliquen Luis Antonio González Marín i José Luis González Uriol:  

Tampoco podía usarse el órgano para estudiar ordinariamente por razones 

pragmáticas y más pedestres: era preciso contar con al menos una persona 

–aparte del organista- para entonar o manchar. Para el estudio diario, el 

                                                 
136 L’orgue acabarà esdevenint un instrument del tot diferent als orgues d’altres països durant el Barroc. Els 

primers canvis, que curiosament van tenir el seu origen en constructors estrangers, tenen lloc en l’època del 

regnat de Felip II. A mitjans del segle XVI comencen a arribar a la Península orgueners estrangers que 

serien responsables de les grans invencions que acabarien caracteritzant l’orgue espanyol. Gilles Brevos, 

Pere Flamench, Guillaume de Lupe i Maese Jorge, entre d’altres, acabarien influenciant, primer de manera 

directa, i després a través de la formació de deixebles, en l’orgueneria autòctona. Les seves dues grans 

aportacions van ser: el registre partit (introduït durant la segona meitat del segle XVI), i la col·locació dels 

registres de llengüeteria en la façana de l’instrument, juntament amb el registre de trompeteria. Vegeu CEA 

GALÁN, Andrés. “Órganos en la España de Felipe II: Elementos de procedencia foránea en la organería 

autóctona”. GRIFFITHS, John; SUÁREZ PAJARES, Javier (ed.). Políticas y prácticas musicales en el mundo 

de Felipe II. Estudios sobre la música en España, sus instituciones y sus territorios en la segunda mitad 

del siglo XVI. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, pp. 325-392. 
137 A continuació s’indiquen els avantatges, numerats entre claudàtors: “[1] Loamos al principio desta 

prefación la Música por mucho que abraça y comprehende, atribuyendo esto a su grandeza, en la qual le 

paresce este su instrumento que haze ventaja a todos los otros en quantidad y en grandeza de voz [...]. [2] 

Y como dijimos también que era la música una arte dedicada a Dios y al culto divino, más particularmente 

que ninguna de las otras, y cuanto era cualificada por este respecto, así es el órgano un instrumento, no 

solamente más dedicado al culto divino que los otros, pero el que solo entre ellos de tal manera lo es, que 

no ocupa ni distrae en otra ninguna cosa... [3] Y con razón se puede dezir dél lo que sant Basilio dize en 

loor del psalterio: que el sonido de sus vozes se encamina hacia arriba y no abaxo, como los demás 

instrumentos [...] Muéstrase también la majestad y señorío deste instrumento en el aparato y servicio que 

solo él tiene entre todos los demás… [4] Y desta auctoridad comunica al que le toca, el qual no está como 

los demàs músicos embaraçado, ni cargado con el instrumento, ni tampoco se descompone en voz, gesto o 

meneo mientras tañe, sinó que está sentado y compuesto con sosiego, auctoridad y Servicio, exercitando 

tan solamente las manos en el tañer, sin cansancio ni pesadumbre [5] Es también el órgano bien antiguo 

instrumento... [6] Y por concluir con esto en la dignidad del nombre, no deza de parescer el órgano a la 

Música, pues como dixo que de las Musas se avía llamado Música por excelencia, assí este instrumento 

tiene el nombre de órgano, que en griego quiere dezir instrumento...” CABEZÓN, Antonio de (1578), op. 

cit., f. 5v.  
138 Tocar l’orgue implicava que almenys una o dues persones fossin responsables de la mecànica de les 

manxes. Podem imaginar que Antonio de Cabezón requeria de l’ajut dels seus parents més pròxims per 

acompanyar-lo fins a l’orgue, i podem suposar que ells podien fer-se càrrec de les manxes: “Pero, privado 

de la visión, no sabía escribir. Ello hace que la documentación primaria y directa que sobre él se ha 

conservado sea exigua y que, incluso en los actos vitales de relevancia en que debía, al menos, firmar su 

conformidad, tenía que valerse de alguna otra persona. Aparte de la necesidad de algún manchador o 

levantador de fuelles —requerida entonces por todo organista—, posiblemente precisara también de alguien 

que le ayudara a llegar hasta la tribuna en que se ubicaban algunos instrumentos, o que le indicara el 

emplazamiento concreto de los tiradores de los registros, o que le informara del momento exacto en que la 

liturgia o el ceremonial de corte requería de su intervención. Para ello, nada mejor que el apoyo familiar, 

del que siempre estuvo rodeado. En primer término, de su propio hermano Juan; y más tarde, de sus hijos, 

especialmente Hernando y Agustín”. Vegeu ARTIGAS PINA, Javier; EZQUERRO ESTEBAN, Antonio (2014), 

op. cit., p. 20.  
139 CABEZÓN, Antonio de (1578), op. cit., f. 5v. Vegeu també GRIFFITHS, John (2007). op. cit., pp. 164-

165. 
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organista contaba con instrumentos más modestos, siendo el monacordio el 

preferido por varias razones: precio reducido, pequeño tamaño, escaso 

volumen sonoro –que no molesta a los circundantes-, y la propia dificultad 

técnica que lo hace idóneo para un estudio provechoso. Por esta razón, los 

tratadistas que escriben para organistas escogen este instrumento como 

modelo para explicar cuanto interesa a un instrumentista de tecla: temple, 

técnica de toque, ornamentación, etc140. 

 

Però les tabulatures per a tecla de l’època estaven pensades no tant per a ser interpretades 

per organistes professionals, sinó més aviat al contrari: oferien als músics amateurs la 

possibilitat d’aprendre de manera autodidacta un instrument a través del seu mètode141.  

La primera tabulatura de la qual tenim constància és la de Gonzalo de Baena, titulada Arte 

nouamente inventada pera aprender a tãger142. Al final del volum s’inclou una pàgina en 

la qual apareixen ordenades les notes, d’acord amb el sistema de tabulatura alfabètic. En 

el pròleg, Gonzalo de Baena indica que aquestes lletres:  

Sera[n] pintadas o sobre puestas en cada vna de las teclas del monacordio 

las letras que a delante estan: pueden cortar cada vna sobre si. y assentar 

                                                 
140 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; GONZÁLEZ URIOL, José Luis (2014). op. cit., p. 296. 
141 “Dentro de la consideración de las razones por haber designado su libro "para tecla, arpa y vihuela", 

deberíamos considerar las comerciales […]. En primer lugar, su mercado eran los organistas eclesiásticos 

o los que pretendían serlo, pero la venta del libro a un buen porcentaje de ellos no representaría en sí una 

amplia difusión. La carencia de información sobre la magnitud de la práctica doméstica del monacordio y 

otros instrumentos de tecla limita nuestra capacidad de estimar las demás posibilidades dentro de tañedores 

de estos instrumentos, y el aumento que representaría la inclusión de vihuelistas y arpistas podría ser 

significativo. La evidencia más informativa sobre esta situación indica las dificultades de vender ediciones 

de música para tecla en España, la que se refiere a las Obras de música de Hernando de Cabezón. Según 

los documentos recopilados por Pérez Pastor, solamente tres años después de la edición del libro, Cabezón 

vendió los dos tercios de la tirada que todavía le quedaban - 800 de los 1200 ejemplares - al librero Blas de 

Robles por un precio no muy ventajoso y con plazos que corresponden a una venta anual de solamente 100 

ejemplares.” Vegeu GRIFFITHS, John (2007). op. cit., pp. 160-161. 
142 BAENA, Gonzalo de (1540). Arte nouamente inventada pera aprender a tãger. Lisboa: Germán 

Galharde. Gonzalo de Baena (ca. 1476-80, després de 1540) fou un compositor i músic espanyol. Ell i els 

seus dos germans Francisco i Diego probablement van estar al servei de la reina abans de marxar a Portugal 

entre els anys 1496 i 1500. Gonzalo de Baena, juntament amb el seu fill (Antonio) i el seu germà Francisco 

van estar al servei de João III (a qui li dedicà la tabulatura). La importància de la tabulatura de Gonzalo de 

Baena rau en que és la font per a tecla més antiga de la Península que s’ha conservat. Les obres contingudes 

en l’imprès són obres vocals intabulades d’autors franco-flamencs i espanyols de finals del segle XV. En la 

portada de Arte nouamente inuentada pera aprender a tanger es representa un orgue. Tot i així, en els 

passos per llegir la tabulatura inclosos en el pròleg l’autor té com a referència el monacordio (f. vi). Vegeu 

KNIGHTON, Tess. "Baena, Gonzalo de." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University 

Press. Disponible a: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40539. 
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vna en blanca y la otra en prieta: las que son sobre las prietas estan al reues: 

y las bla[n]cas al derecho: y esto es lo principal desta arte.  

El modo que se ha de tener es que assi como estan aquellas enel monacordio 

estaran enel libro todas las que se han de tocar o tañer cada vna en su 

semejante .s.las que son vnas encima de otras:assi como aqui: an de tocar en 

consonancia todas a vna: con tantos dedos quantas letras fueren juntamente: 

cada vna es vn compas143. 

Aquestes indicacions tant bàsiques indiquen a un principiant com ha d’ubicar cada una 

de les lletres per així identificar-les en la tabulatura.  

Pocs anys després, el teòric Juan Bermudo144 feia referència a aquest instrument en el 

capítol “Que cosas deue saber el principiante para poner en el monachordio capítulo. 

XXV.” al foli 23v. del seu tractat El arte tripharia (1550). Aquest és un manual per a 

principiants de cant pla, polifonía i interpretació de l’orgue que va escriure per a les 

monges del convent de Santa Clara (a Montilla). 

Lo primero q[ue] se requiere para q[ue] el discipulo sepa poner ca[n]to de 

organo con certidumbre en el monachordio, es estar cierto e[n] el ca[n]to 

d[e] organo. Requiere saber para esto, no solame[n]te ca[n]to llano: sino 

ca[n]to de organo para ente[n]der los valores delas figuras en qual q[ui]er 

tie[m]po, o señal q[ue] estuieren, para saber lleuar el co[m]pas, y para 

cognoscer en q[ue] co[n]sonancias da[n] todos los puntos.  

A continuació també aconsella tenir un bon professor des del principi. Pocs anys després, 

en la Declaración de instrumentos musicales (1555) dóna les mateixes indicacions i 

subratlla la importància de saber digitar i col·locar bé les mans (foli 60r.):  

                                                 
143 BAENA, Gonzalo de (1540). op. cit, f. vi. 
144 Juan Bermudo (ca. 1510-després 1559) fou un teòric de la música. Probablement va estudiar a la 

Universitat d’Alcalá de Henares al col·legi franciscà, i és molt probable que la seva formació musical fos 

autodidacta: els seus referents eren autors de l’Antiguitat, entre ells Glareanus. Bermudo es va dedicar a la 

música després d’emmalaltir i renunciar a la seva professió de guardià. Té dues publicacions que destaquen: 

El libro llamado Declaración de instrumentos musicales (Osuna: Juan de León, 1555), que consta de cinc 

volums; i El arte tripharia (Osuna: Juan de León, 1550). Vegeu FREIS, Wolfgang; BLACKBURN, Bonnie 

J. "Bermudo, Juan." [en línia]. Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. 

Disponible a: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/02835. 
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Lo principal que se requiere para ser vno tañedor: es la postura delas manos, 

conque dedos ha de subir, y con quales abaxar para con facilidad hazer los 

passos difficultosos, con quales dedos redoblar, y en que teclas. Todas estas 

cosas aunque por scripto se pueden en alguna manera enseñar: no ta[n] 

perfecta, y complidamente como el maestro las puede dezir145.  

Un dels excel·lents tañedores als quals fa referència és Antonio de cabeçon. Tot i que 

dedica molt de temps a parlar de l’afinació de la vihuela, no profunditza en l’afinació dels 

instruments de teclat, tot i que deixa ben clar que en l’època aquests s’afinaven amb 

temperaments mesotònics. En ambdós tractats inclou la imatge d’un teclat de quaranta-

dues notes, superant així l’extensió del teclat que apareix en la portada del tractat de 

Gonzalo de Baena146.  

Dóna moltes indicacions pel que fa a la digitació, i aconsella llegir la melodia de cada veu 

per així decidir amb quins dits tocar, de manera que “os quede libertad para con facilidad 

poder tomar los puntos siguientes”, i no descarta l’ús del polze com altres tractadistes. 

També indicar com fer els redobles147. 

Tan sols set anys després de la Declaración de Juan Bermudo, Venegas de Henestrosa148 

publica el Libro de cifra nueva. El més novedós d’aquesta tabulatura va ser precisament 

el sistema notacional de cifra que mostra la seva obra. Aquest consisteix en assignar per 

a cada nota (fa-sol-la-sib/si-do-re-mi) un número de l’1 al 7. Les altures queden 

representades amb petites indicacions en aquests números: doble rasguillo (en les notes 

més greus), rasguillo, números sense cap marca, números amb punt i números amb comes 

(per a les notes més agudes). Serà aquest sistema a partir del qual partirà Hernando de 

Cabezón per editar les obres del seu pare149.  

                                                 
145 Vegeu GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; GONZÁLEZ URIOL, José Luis (2014). op. cit., pp. 308-309. 
146 Ibid., pp. 303-304. 
147 Ibid., pp. 311-312. 
148 Luis Venegas de Henestrosa (ca. 1510-1570) fou compositor i editor. Va ser sacerdot de la diòcesi de 

Toledo al servei del cardenal Juan Tavera des del 1535 fins la mort del cardenal l’any 1545. Va aconseguir 

el càrrec d’administrador de l’Hospital de San Juan Bautista (Toledo) l’any 1570, però el va haver 

d’abandonar poc després a causa d’una malaltia. En un principi el Libro de cifra nueva havia de ser el 

primer de set volums. Vegeu JAMBOU, Louis."Venegas de Henestrosa, Luis" [en línia].Grove Music Online. 

Oxford Music Online. Oxford University Press. Disponible a: 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/29144. 
149 Vegeu ARTIGAS, Javier et. al. (eds.), (2010). op. cit. vol. 1, p. 11 (la nota al peu núm. 16). 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/29144
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Venegas ens dóna indicacions més precises que Juan Bermudo pel que fa a l’afinació 

tenint com a referència el monacordio ligado. Aplica el mateix sistema a l’arpa, tot i que 

de manera poc precisa. Venegas també inclou un teclat de monacordio en la seva 

publicació, juntament amb les imatges d’una vihuela i una arpa; i algunes digitacions, de 

les quals sorprèn la indicació tant moderna de creuar el tercer dit per sobre del polze (el 

pas de polze)150. Tot i així, ni Bermudo ni Venegas fan referència al tañer con buen ayre, 

aspecte del qual parlarà més detingudament Tomás de Santa María.  

Santa María151, amb el seu tractat Arte de tañer fantasia, és un dels autors més detallistes 

pel que fa a la tècnica dels instruments de teclat, i subratlla certs aspectes que els autors 

dels quals hem parlat fins ara no van fer referència. És el tractadista més proper a la figura 

d’Antonio de Cabezón, i sembla ser que va arribar a conèixer a Antonio i al seu germà 

Juan de Cabezón152. 

Santa María explicar com afinar el clavicordi, i proposa una afinació per quintes i octaves, 

indicant que les primeres són una mica més estretes. Insisteix en que durant l’afinació 

s’ha de tocar moltes vegades la nota: “especialmente herir muchas vezes el punto que está 

afinado, es necessario para templar el punto que no está afinado”. Igual que els seus 

antecessors, ell també inclou la imatge d’un teclat de monacordio153. Dedica un capítol a 

parlar de “las condiciones que se requieren para tañer con toda perfectión y primor”, en 

el qual parla de la posició perfecta de la mà, tenint en compte sempre la interpretació des 

del clavicordi154.  

Pel que fa a la digitació, és molt més exigent que Bermudo, i especifica que “con ningún 

dedo pulgar se ha de herir en teclas negras, excepto quando se hiriere octaua”155. Però 

                                                 
150 Vegeu GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; GONZÁLEZ URIOL, José Luis (2014). op. cit., pp. 303-306, 312. 
151 Tomás de Santa María (?-1570) va ser un teòric musical i compositor. L’any 1536 va fer-se frare del 

monestir de Santa María de Atocha, i fou també organista en altres monestirs dominics a Castella. El seu 

tractat Arte de tañer fantasía (1565) va rebre, com especifica en la portada i el pròleg, el vist-i-plau 

d’Antonio de Cabezón i del seu germà Juan de Cabezón. El volum pretén ser un tractat per aprendre a 

improvisar, però en ell es tracten temes que van més enllà: l’afinació, la tècnica, la digitació, el tañer con 

buen ayre (la jerarquització de les notes dins del discurs), l’ornamentació i les glosses. Aquestes lliçons 

estan molt orientades a la interpretació del clavicordi, i a més de ser un tractat molt complet, és obra del 

tractadista més proper a Antonio de Cabezón. Vegeu GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; GONZÁLEZ URIOL, 

José Luis (2014). op. cit. Consulteu també HOWELL, Almonte; ROIG-FRANCOLÍ, Miguel A. "Santa María, 

Tomás de" [en línia]. Grove Music Online. Oxford Music Online.  Oxford University Press. Disponible a:  

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/24534. 
152 Vegeu GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; GONZÁLEZ URIOL, José Luis (2014). op. cit., p. 321. 
153 Ibid., pp. 302-303.  
154 Ibid., pp. 309-310. 
155 Ibid., pp. 312. 
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sobretot, Santa María destaca per ser dels pocs tractadistes que parlen sobre el tañer con 

buen ayre. Indica que hi ha tres maneres bàsiques de fer desiguals les notes: la primera 

d’elles consisteix en articular per parelles fent la segona més curta que la primera; la 

segona manera és la inversa a la primera; i la tercera consisteix en articular les notes de 

quatre en quatre “se haze, corriendo tres Corcheas, y deteniéndose en la quarta”156.  

Aquests són els tractats contemporanis a l’època d’Antonio de Cabezón. Tots ells poden 

ser aplicables a la seva música, encara que probablement el de Santa María és el més 

proper a la seva obra.  

El que ens mostren aquests tractats és que encara que moltes obres eren compostes per a 

orgue, el clavicordi oferia la possibilitat d’estudiar sense necessitar algú encarregat de les 

manxes. Era més probable que la gent tingués un clavicordi, una vihuela o una arpa (motiu 

pel qual l’obra de Cabezón es dirigeix als intèrprets d’aquests instruments) que no pas 

accés a un orgue. Els autors dels tractats, també dirigits als autodidactes, n’eren 

conscients, i és per aquest motiu que aquest instrument queda representat en aquestes 

fonts.  

  

                                                 
156 Ibid., pp. 313-314. 
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6. CONCLUSIONS 

L’anàlisi i comparació dels himnes d’Antonio de Cabezón amb l’Intonarium Toletanum, 

una de les fonts de referència del context litúrgic del compositor, ens porten a la conclusió 

de que probablement va arribar a sentir les melodies himnòdiques d’aquesta font. Ara bé, 

que les sentís no significa que les memoritzés, o que les seguís fil per randa, en part perquè 

un mateix himne no devia sonar dues vegades igual. 

Podem entendre que Cabezón es va impregnar de la sonoritat d’himnes tan habituals com 

l’Ave maris stella o el Pange lingua, i que en altres casos era més difícil de memoritzar 

un himne perquè aquest es cantava un cop l’any o molt poques vegades (com és el cas 

dels himnes Ut queant laxis o Veni creator).  

Si la melodia era habitual, segurament aquesta es cantava de moltes maneres diverses, 

donant lloc a múltiples variants. De fet, la creació de l’Intonarium Toletanum representa 

aquesta situació: l’Intonari pretenia ser un model perquè s’estaven cantant moltes 

possibles variants d’aquestes melodies, i en cada lloc probablement d’una manera 

subtilment diferent. Que aquest llibre pretengués ser el model influenciava, però no 

implicava la modificació del tot. Els dos exemplars que hem emprat per fer la comparació 

en aquest treball tenen senyals d’ús, però aquests no són els senyals d’ús d’un llibre que 

s’utilitzés per cantar, sinó més aviat d’un llibre que va tenir certa continuïtat i que es va 

anar adaptant al context i a les circumstàncies de l’època. El canvi de textos a inicis del 

segle XVII, a més de la posterior còpia manuscrita d’aquesta font són modificacions fetes 

per adaptar una font antiga a les circumstàncies i canvis d’una altra època, però no trobem 

les marques d’ús que hi hauria en una font que s’utilitzés en el dia a dia.  

Les petites modificacions en algunes notes ens indiquen que qui les va fer estava 

familiaritzat amb una altra variant i va adaptar la font. Per altra banda, cal entendre que, 

en l’època, educar un cantor suposava una labor de molts anys, perquè implicava una gran 

dedicació perquè conegués de memòria unes variants, motiu pel qual la mort d’un cantor 

suposava una gran pèrdua. Així doncs, les petites modificacions eren habituals.  

Les modificacions musicals i codicològiques de la font ens indiquen, doncs, la presència 

de moltes variants convivint en la mateixa diòcesi, probablement una diferent per a cada 

església.  
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En aquest treball hem partit de la font de referència per a la diòcesi de Toledo. Fins al 

1561 la cort tenia com a seus freqüents Valladolid, Toledo i Madrid. Un any després que 

Felip II i Isabel de Valois es casessin l’any 1560, la cort es traslladà a Madrid, però va 

continuar depenent eclesiàsticament d’aquesta diòcesi. Per tant, és molt probable que si 

Cabezón va arribar a conèixer de prop unes melodies de cant pla, aquestes fossin les que 

s’imposaven com a model a la diòcesi de Toledo. 

La comparació feta en l’apartat tres ens confirma, per una banda, la gran llibertat per part 

dels cantors de cant pla per cantar una melodia. Processos com els de l’alternatim que 

caracteritzen l’himne o fins i tot el del contrafactum són mostres d’aquesta flexibilitat. 

Per altra banda, hi ha la manera en com els compositors per a tecla subordinaven aquesta 

melodia a una composició polifònica i sovint glossada. L’estructura que regia la peça 

podia ser una melodia, però en molts casos sols es mantenien les línies mestres que 

permetien reconèixer-la. Eren noves creacions, noves obres d’art que partien d’una 

melodia gregoriana.  

L’himne va acabar donant lloc, al segle XVIII, a intervencions per part del teclista de fins 

a quinze minuts, quan originàriament aquestes eren de quinze segons. La gent en l’època 

era molt creient, però el procés de sofisticació que va tenir l’himne, el fet que aquesta 

melodia no es limités a una sola manera d’interpretar-la, sinó que estigués enriquida per 

l’alternança de la polifonia, de l’orgue i dels ministrils, recorda molt al que ens podem 

trobar, salvant les distàncies, en una òpera de Monteverdi (passatges instrumentals, 

passatges del cor, recitatius, àries). Així doncs, l’himne va acabar esdevenint quelcom 

artístic.  

I de fet, trobem que entre l’Intonarium Toletanum i altres fonts manuscrites no hi ha tantes 

diferències. Així doncs, l’Intonarium Toletanum i les obres de Cabezón mostren d’alguna 

manera l’inici i el final d’un procés que va des de la còpia i edició d’un model a seguir 

per cantar a una peça d’orgue, passant per la interpretació dels cantors i pel procés 

compositiu de Cabezón. 

La manera com es componia una obra no era la mateixa que va utilitzar Bach quan va 

partir del tema que li havia proposat el rei Frederic II de Prússia per compondre l’Ofrena 

musical. Les melodies de les quals partien es trobaven en la seva memòria.  

És per aquest motiu que un compositor com Tomás Luis de Victoria, quan marxa a Roma, 

utilitza el Pange lingua more hispano, però amb petits “errors”, probablement perquè li 
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falla la memòria. La base no deixa de ser el Pange lingua more hispano, però esta clar 

que hi ha adaptacions i modificacions. 

La freqüència amb la qual aquestes melodies eren cantades també tenia repercussions en 

la memòria dels compositors. L’Ave maris stella estava molt present en la memòria, però 

un himne com Ut queant laxis, que es cantava una sola vegada a l’any, probablement sols 

permetia recordar les línies generals, no totes les ornamentacions o notes de pas. I a més, 

el mateix compositor podia experimentar i posar al servei de l’harmonia les notes de pas 

que fessin falta. El més important era reconèixer l’himne i, com vam veure en l’Ave maris 

stella del foli 22r., els versos que eren més clars eren el primer i l’últim. Els versos del 

mig formaven un passatge ideal per a l’experimentació, per citar en una mateixa melodia 

les melodies de diferents versos, per anticipar amb un interval la melodia d’un vers 

posterior i per introduir l’interval amb el qual començava la peça perquè l’oient el 

reconegués.  

Cabezón, a més, estructura l’obra de manera didàctica, de manera que les peces que es 

troben al principi del volum són les més senzilles, i a poc a poc les va elaborant més 

donant pas a peces més sofisticades com els tientos. Per tant, en aquells himnes que 

trobem a l’inici del volum tenia sentit una anàlisi molt rigorosa, analitzant nota per nota, 

però en els himnes de la secció central del volum les glosses son cada cop més elaborades.  

Probablement, al principi a un aprenent li era més fàcil partir d’una melodia de base que 

coneixia bé (en un duo, per exemple, la lectura de la tabulatura es facilitava), i a mesura 

que avançava en l’estudi de la tabulatura es trobava amb melodies cada cop més 

complicades. 

Per altra banda, trobem que un himne com l’Ave maris stella oferia la possibilitat d’anar 

als dos extrems: permetia a un estudiant aprendre a tocar un instrument de tecla i a la 

vegada permetia a un compositor l’experimentació. A partir d’una peça que coneixia bé 

podia elaborar les cites que hem vist en l’Ave maris stella del foli 22r. En canvi, si partia 

d’un himne com Ut queant laxis podia compondre una obra més lliure, que li permetia 

ser més flexible amb el cantus firmus original, de manera que sols traçant les línies majors 

podia esbossar una peça amb “un cert aire” d’una melodia determinada.  

Certs processos que hem vist en la comparació dels himnes ens demostren també que 

probablement en alguns himnes, si bé Cabezón va partir d’aquesta font, va ser sentint una 

interpretació no tan fidel a la font escrita. 
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En el cas de Te lucis ante terminum crec que no va partir d’aquesta font. Com hem 

explicat, el contrafactum era un procés habitual, i s’ha trobat la combinació d’aquest text 

amb la melodia de Christe qui lux es et dies en altres fonts, com el cantoral 150 de 

l’Escorial. Qui sap si Cabezón no va partir d’una font similar?  

Per altra banda, estem pensant que Cabezón es va basar en una sola font, però la 

imaginació i l’univers musical de Cabezón el desconeixem. Un compositor actual pot 

tenir moltes fonts d’inspiració. Per què no un compositor de l’època, i més Cabezón, que 

va ser un intèrpret tan itinerant?  

Sols podem subscriure’ns al text quan sabem del cert que el context del compositor era 

molt limitat. Martin de Villanueva, per exemple, fou un compositor que va viure al 

Monestir de l’Escorial, de manera que estava molt familiaritzat amb la pràctica musical 

del monestir i probablement les influències que va rebre van ser més limitades. 

Què va portar Cabezón a utilitzar una variant italiana en l’Ave maris stella? Podem pensar 

que l’estada a Itàlia el va influir tant? Probablement no, però desconeixem la relació que 

podia tenir amb altres músics italians que servien a la cort, de manera que no podem 

descartar aquesta opció.  

El cas de l’himne Veni creator és un cas també molt interessant. Si Cabezón utilitza el si 

bemoll, ens indica que molt probablement va arribar a sentir una font amb aquesta nota. 

Aquesta és una de les particularitats que té la melodia de l’Intonarium Toletanum perquè 

suposa una gran modificació en la modalitat de la peça. Caldria contrastar amb altres 

fonts, però és molt probable que si Cabezón va utilitzar el si bemoll fos perquè va sentir 

aquesta variant, i per tant, és probable que la melodia que tenia en la memòria fos la de 

l’Intonarium Toletanum. Per altra banda, el fet que d’alguns himnes sols en tinguem un 

exemple dificulta la comparació.  

Aquest treball ha estat un intent per comprovar de manera sistematitzada si Cabezón va 

poder impregnar-se de les melodies recollides en l’Intonarium Toletanum per crear la 

seva obra i, tot i que probablement no podrem saber de quines fonts va partir, nosaltres 

hem analitzat un petit fragment del que podria haver format part del seu context litúrgico-

musical.  
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ANNEX 1: TRANSCRIPCIÓ MODERNA DELS HIMNES 

 ANALITZATS DEL VOLUM DE CABEZÓN 
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ANNEX 2: TRANSCRIPCIÓ MODERNA DELS HIMNES 
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