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ORIGEN DEL CANT GREGORIÀ 
 
El repertori musical emprat en la litúrgia de l’Església romana va fer la seva 
aparició  històrica en el segle VIIIè sota la forma de textos sense notació musical. 
En aquesta època, efectivament, la notació encara no havia estat inventada: la 
melodia dels textos cantats estava confiada del tot a la memòria. Per a poder 
afirmar que aquests textos ja estaven units a les melodies que seran notades 
durant els segles següents, cal provar que la tradició posterior és unànime en 
atribuir tal melodia a aquelles paraules; ara bé aquesta fixesa dels testimoniatges 
es verifica en la quasi totalitat de les peces; les excepcions rares que hi ha 
demanen de ser estudiades a part. 
 
 
Què havia estat d’aquest repertori en els segles precedents? És evident que la 
litúrgia romana existia i que estava proveïda de cants. Se sap que aquesta litúrgia 
va ser transmesa de Roma a Les Gàl·lies sota el regnat de Pepí el Breu i a iniciativa 
d’ell vers la meitat del segle VIIIè, i que després fou imposada a tot l’Imperi franc 
per Carlemany. Però ¿es pot afirmar que les melodies actualment oficials a 
l’Església romana i que normalment anomenem “cant gregorià”, haurien estat 
aleshores en concurrència amb un repertori musical, anomenat “Vell Romà” (“Vieux 
Romain”), diferent, més antic i certament d’origen romà, que serà notat més tard, 
a la mateixa Roma i en cap altre lloc, fins el segle XIII? 
 
La qüestió encara és molt discutida. S’ha complicat pel fet que els dos repertoris 
només es distingeixen mínimament per les seves melodies: els textos són 
pràcticament idèntics tant uns com els altres i tots d’origen romà sense discussió 
possible. 
 
 
Ja que el cant notat a Roma en els manuscrits del segle XI-XII, és actualment  i 
generalment reconegut com el més antic i com la font directa del “cant gregorià”, 
¿no fora normal admetre, com a hipòtesi plausible, que aquesta transformació de 
l’un en l’altre es va realitzar en el país dels francs, entre el moment on els textos, 
no notats, i el chantres romans hi van penetrar, i aquell altre moment en el que el 
cant “gregorià” fou difós a través de l’imperi carolingi? 
 
 
NATURALESA DEL CANT GREGORIÀ 
 
El cant gregorià és una música vocal, essencialment vinculada a un text. El text 
és primer; la melodia té per finalitat adornar-lo, interpretar-lo, facilitar-ne 
l’assimilació. Ja que aquest cant és un acte litúrgic, una pregària i una lloança a 
Déu. Els seus mots són sagrats: han estat extrets gaire bé tots de la Bíblia i molt 
especialment del Salteri (Psalteri). A part d’algunes rares excepcions gregues i 
orientals, la llengua és el llatí. 
 
L’estructura i les inflexions de les melodies han estat modelades sobre les divisions 
del text que elles puntuen i, de manera general, sobre l’accentuació dels mots. 
Aquesta accentuació no és la de l’època clàssica, sinó la d’un llatí que ja s’encamina 
vers les llengües romàniques; la “quantitat” de les síl·labes està amagada en profit 
d’un accent d’intensitat, que tendeix especialment a regir el cursus en la prosa i a 
jugar el paper de “llarga” en la poesia. De fet, els textos cantats són en prosa i mai 
són versificats llevat de raríssimes excepcions. Quan es parla de la unió estreta del 
mot i de la melodia en el cant gregorià, es tracta, sobretot en les peces més 
ornamentades, no pas d’un calc del llenguatge parlat, sinó de relacions 
convencionals molt coherents, que han deixat als compositors una gran llibertat. 
 
D’altre banda, el cant gregorià és una música monòdica, que no pot suportar 
l’adjunció de són estranys a la seva línia melòdica. 
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FORMES MUSICALS 
 
Aquest repertori immens és molt variat en les seves formes musicals com en l’estil 
que s’adapta a cadascuna d’elles. Les peces són classificades habitualment seguint 
tres estils de composició: 
 

- El sil·làbic on, llevat d’alguna excepció, cada síl·laba és cantada sobre una 
sola nota. 

- El neumàtic o semi-ornamentat on s’hi troben neumes de més d’una nota 
sobre una síl·laba. 

- El melismàtic fet de llargues seqüències sonores sobre una mateixa síl·laba. 
 
És així que es troben els recitatius, dels quals n’hi ha de molt simples (lectures 
litúrgiques i oracions), on el recto tono dona lloc a cadències amb una lleugera 
inflexió, i d’altres més ornamentats (prefaci de la missa, Exsultet o Angèlica de la 
Vigília Pasqual).  
 
Entre les composicions musicals pròpiament dites, hi ha generalment una diferència 
segons hagin estat concebudes per a l’ofici o per a la missa. A l’ofici dos gèneres 
s’oposen entre ells: les antífones i els responsoris. Els himnes s’hi afegeixen; 
però a causa del seu origen no romà com per les seves particularitats textuals i 
musicals, formen un món a part. 
 
A la missa, la varietat de peces cantades és clarament més gran: a més de les 
antífones d’entrada i de comunió i les formes responsorials representades pel 
gradual (responsorium graduale), l’al·leluia amb els seu verset i l’ofertori amb els 
seus versets (el més sovint en nombre de dos o tres), es troba el tractus, el qual 
reemplaça l’al·leluia a partir de Septuagèsima fins a Pasqua, i encara els cants de 
l’Ordinarium Missae. Aquests darrers comprenen els Kyries, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus i Agnus i formen una categoria especial. Efectivament, tres d’aquestes 
peces si més no, tenen el seu lloc en cada missa, i els manuscrits del segle X 
demostren que hi ha hagut molt aviat sobre aquests textos diferents melodies 
simples, del gènere de les que són notades en el Kyriale vaticà amb els números 
XV, XVI i XVIII. 
 
 
MODALITAT 
 
Per a parlar de la composició musical, és normal considerar-la d’entrada des del seu 
aspecte estàtic, el de la seva construcció el caràcter de la qual serà determinat per 
l’emplaçament escollit i pels materials utilitzats: 
 

- L’emplaçament: és l’escala modal la que delimita una certa part en la sèrie 
de sons possibles. 

- Els materials: són els diversos graus que el compositor utilitza seguint el 
pla previst. 

 
En efecte, les obres musicals són diferents si es construeixen sobre una o altra 
escala. D’altra banda cal notar que les escales són nombroses, fins i tot quedant-
nos en el diatonisme com és el cas del cant gregorià; car les escales defectives, 
com la pentatònica, hi han de ser comptades: elles són capaces de suportar obres a 
les quals “no hi manca res” per a ser perfectes (per exemple les comunions In 
splendoribus i Tu es Petrus). 
 
Però l’escala no ho és tot; l’important és la manera a partir de la qual els graus són 
utilitzats. N’hi ha prou per a adonar-nos-en fent la comparació entre les dues 
antífones Ex quo facta est i In tympano: 
 
Tant en una com en l’altra antífona l’àmbit o extensió és la mateixa (do-la); el 
primer interval (re-fa) i sobretot la nota final (re) són idèntiques. Però la 
ressonància és del tot diferent: en el primer cas el quart grau (sol) de l’escala de re 
és preponderant; en el segon el seu paper queda amagat. L’estructura en 
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cadascuna d’aquestes dues peces és diversa, com la impressió musical que en 
resulta: hi ha dues modalitats, dues “maneres d’ésser” irreductibles una amb 
l’altra. I ja que en cada escala la jerarquia dels graus i dels sons pot ser modificada 
de maneres diverses, hom és conduit a proposar aquesta formulació general: “Hi ha 
tants modes com escales diverses diversament ordenades”. 
 
 
EL CANTUS FIRMUS 
 
Al segle XVI, arran de la Reforma, nombrosos corals luterans són composats en 
l’estil de nota contra nota (nota contra notam), homorrítmic i homosil·làbic, ja que 
són destinats al cant comunitari. 
 
Poc a poc, i per afavorir la intel·ligibilitat del text, el cantus firmus (la melodia) serà 
desplaçat del tenor al superius, on se’l pot percebre perfectament. Per tant, a 
Alemanya, després del segle XV, el Tenorlied (peça vocal en la qual la melodia és 
confiada al tenor) regna –com a forma autòctona- sobre la música religiosa. 
Aquesta promoció que porta a la part superior no és pas fruit de l’atzar, o el 
resultat d’un procés de simplificació el qual, després de la crisi de l’Ars Nova, ha 
dominat progressivament l’estètica musical. 
 
L’evolució es farà, al llarg dels segles, segons un ordre lògic i coherent per mitjà de 
la música humanista (odes llatines i paràfrasis neollatines de salms) practicada en 
les capelles de música (“sodalités”), les escoles i les universitats, a Alemanya. 
 
Problemàtica 
 
Al segle de l’ Humanisme i de la Reforma, el principi que consistia a exposar la 
melodia (el cantus firmus) en valors llargs no és una novetat; existia en la teoria 
musical des de l’Edat Mitjana i des  dels principis de la polifonia, però, des del 
començament, ja existeix el problema de la presència de la melodia: la segona veu 
ha de doblar la primera veu ( o vox prius facta) a sobre o a sota d’ella? Encara 
més, la melodia preexistent d’origen gregorià o luterana (segle XVI) està dotada 
d’un sòlid poder d’associació d’idees, i suscita immediatament les paraules 
vehiculades per la melodia, que té el valor d’un timbre ben conegut en l’Alemanya 
luterana. 
 
 
Perspectives d’avenir (p.22) 
 

1. Després de 1586, el coral luterà que va començar el seu itinerari des de 
1524 amb el Achtliederbuch (8 textos, 4 melodies) continua la seva ascensió 
per a arribar a assolir més de cinc mil corals a l’època de J. S. Bach. Aquesta 
forma ha recuperat pel seu compte l’estil “nota contra nota” de l’Oda 
humanista. 

 
2. L’estètica humanista –amb el pas progressiu del cantus firmus del tenor a 

l’alto després a la noció de doble cantus firmus –al tenor i al superius- 
després al superius només-, es perpetua en els reculls de corals sobre 
cantus firmus manllevat o original, tractat sil·làbicament en les col·leccions 
de corals, especialment les de: 
 
- Johann Eccard (1553-1611), Königsberg, 1592. 
- Michael Preatorius (1571-1621), Regensburg (Ratisbonne), 1605-1610 
- Hans-Leo Hassler (1564-1612), Nuremberg, 1608. 
- Melchior Vulpius (v.1570-1615), Viena, 1609. 
 
Entre altres. 

 
3. El cantus firmus exposat en valors llargs o ornamentat (sobre una melodia 

manllevada o original) servirà, a la vegada, de fonament, de guia, de cita i, 
especialment, de principi estructural en les obres vocals: cantates, motets, 
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passions, concerts espirituals... i en les obres instrumentals: preludis de 
coral d’orgue, variacions, fantasies, partites... Aleshores tindrà diferents 
itineraris. El cantus firmus podrà ser simplement harmonitzat a tres o quatre 
veus, circular d’una part a l’altra lliurement, ser tractat en cànon amb les 
entrades successives; ser exposat al baix o a la part superior, ser molt o poc 
ornamentat. (A l’orgue una registració adequada  li donarà el valor exacte) 

 
4. El teòric que, al segle IX, va tenir la idea de doblar una melodia (tenor o 
cantus firmus), que d’aquesta manera va posar els fonaments de la polifonia a 
dues, tres, quatre veus, mai hauria pogut mesurar exactament l’amplitud i 
l’abast del seu descobriment el qual ha obert el camí a l’oda humanista (1507, 
1534, 1539...); a la vegada, aquesta (aquella) ha fusionat amb l’estil de coral 
(1586) en el qual el cantus firmus juga un paper de conductor i de principi 
estructural, engendrarà noves formes i podrà encara allargar els seus itineraris. 

 
 


