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Geometries sagrades
> Antoni MAdueño

“... Los pitagóricos, a veces, tenían la costumbre de decir “todas 

las cosas son semejantes al número”... el universo entero es 

gobernado siempre harmónicamente y la harmonía es un sistema 

de tres concordancias, la cuarta, la quinta y la octava y las 

proporciones de estas tres concordancias se encuentran en los 

cuatro números mencionados –en el uno, dos, tres y cuatro”.

 

 Sexto Empírico, adv. math. VII, 94-51
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Visions de l’ApocAlipsi

“Després d’això, vaig veure una porta oberta al cel, i aquella veu com de 

trompeta, que al principi havia sentit com si em parlés, deia: “Puja aquí, i 

et mostraré les coses que han de passar després d’aquestes.” Tot seguit vaig 

trobar-me endut per la inspiració de l’Esperit, i vet aquí que hi havia un 

setial posat al cel, i al setial, un que hi seia. El qui seu és d’aspecte semblant 

al jaspi i a la sarda, i envolta el setial un arc iris d’aspecte semblant a 

la maragda. Al voltant del setial hi ha vint-i-quatre setials, on seuen uns 

ancians, vestits amb mantells blancs, que duen corones d’or al cap... els vint-

i-quatre ancians van caure prosternats davant l’Anyell, tenint cadascun una 

cítara i unes copes d’or plenes de perfums, que són les pregàries dels sants; i 

cantaven un càntic nou...”

 
 Apocalipsi: IV, 1-4; V, 8.

Quan els pelegrins medievals arribaven a Santiago, trobaven desplegats els 

versets de l’Apocalipsi en la materialització pètria que s’alçava en forma de 

façana de granit, una de les més altes de la Cristiandat. En formaven part 

d’aquest espectacle, i encara hi són, sortosament, els vint-i-quatre Ancians 

portants d’instruments, la qual morfologia supera amb escreix la descripció 

que en fa Sant Joan.

Cap a finals dels anys vuitantes, la Fundació Pedro Barrié de la Maza2, va 

emprendre la reconstrucció dels instruments musicals que reprodueixen les 

escultures del Pórtico de la Gloria. Per això va finançar un ambiciós estudi en 

què hi participaren els més destacats especialistes mundials en la matèria, i 

que donà com a fruit la construcció de gairebé vint instruments, la publicació 

d’una important obra, i la realització d’un concert institucional amb aquests 

instruments.

La iniciativa va tenir repercussió, en els anys següents, en d’altres pòrtics 

europeus, de manera més o menys afortunada, i així Puivert, Ourense, Lugo, 

o els músics de pedra del Palacio Gelmírez, també a Santiago, van veure 

néixer llurs reproduccions contemporànies en fusta.
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RessuscitAnt instRuMents peRduts

L’ interès per la música antiga i pels instruments 

històrics apareix cap a finals del segle XIX, i en 

el cas dels medievals, a França, és molt vinculat 

a les restauracions que va emprendre Violet-le-

Duc. Calia disposar d’instruments que permetessin 

interpretar fidelment les músiques conservades 

als manuscrits, i l’Edat Mitjana presentava 

un repte, en el sentit que actualment no es 

conserva cap d’aquests instruments. Les mostres 

renaixentistes i barroques que ens han pervingut 

en col·leccions particulars i museus, i els tractats 

sobre construcció d’aquesta època, han permès 

als luthiers de recrear nous models que han nodrit 

els intèrprets; tanmateix, la reproducció dels 

models medievals s’enfronta a l’esmentada manca 

d’instruments originals, però també a la minsa 

Els instruments del Pórtico de la Gloria.

Les Cantigas de Santa Maria constitueixen 
de les fonts més importants per a l’estudi 

iconogràfic dels instruments medievals
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documentació existent i a les dificultats que presenta la interpretació de la iconografia 

medieval que els representa.

Potser aquesta ignorància, i els mites que envolten la idea de la “foscor” de l’Edat 

Mitjana, han conformat la presentació de la música medieval i dels seus instruments 

musicals com a quelcom de caràcter rústic i primitiu. Encara no és freqüent d’assistir 

a concerts en què hom faci l’esforç d’interpretació històrica fidel d’aquesta música, ni 

pel que fa a la partitura ni encara menys als instruments. Pel que fa a la música profana 

medieval, especialment, hom l’ha associat al món dels joglars, de la diversió i de la 

dansa, o bé a l’espectacle de carrer, tot desconeixent el refinament i la profunditat que 

s’hi amaga. 

Quines són, aleshores, les fonts que ens han de permetre d’acostar-nos al coneixement,  

a l’estudi, i finalment a la reproducció més o menys fidel, dels instruments medievals?  

La tasca musicològica resulta de l’apassionant combinació de restes arqueològiques, 

textos contemporanis teòrics i literaris, iconografia, instruments folklòrics que han 

conservat característiques semblants a la dels instruments medievals, i textos musicals  

de l’època amb notació.

Si hem de descartar la pervivència de mostres completes per al seu estudi i reproducció, 

i l’existència de tractats sobre construcció, que expliquin amb un mínim detall com 

eren aquests instruments, ens adonem que la iconografia és la font que ens proporciona 

més fidelitat per atansar-nos-hi. L’escultura en pedra, les miniatures dels còdexs, o les 

pintures en taula o al fresc, són un recurs relativament abundant per tal de conèixer com 

eren, encara que també hem d’enfrontar-nos a diversos problemes. En primer lloc, tant la 

pintura com la miniatura medieval no presenten les tres dimensions de l’espai; tampoc els 

alt-relleus dels pòrtics, o els relleus dels capitells. L’estat i la qualitat de la majoria de 

les representacions deixa també moltes incògnites per desvetllar. A més, molts elements 

com ara l’interior dels instruments, els materials, o el so, són impossibles de copsar en 

representacions plàstiques, sense oblidar les llicències o els errors que podien permetre’s 

els artistes a l’hora de representar-los. En aquest sentit, és fonamental la selecció de les 

escultures o de les pintures de la màxima qualitat per a la seva reproducció, i completar 

els elements de caràcter dubtós amb informació continguda en d’altra iconografia o en 

fonts textuals, arqueològiques, o d’altres.3 

El Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, en escultura, o les miniatures dels 

manuscrits de les Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, son algunes de las 

fonts que ens proporcionen més informació iconogràfica sobre els instruments 

medievals.4
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Tot deixant de banda d’altres detalls 

sobre la construcció dels instruments 

medievals, que tractarem més avall, hi 

ha una qüestió que determina llur disseny 

i execució, que està relacionada amb 

la concepció mateixa que els medievals 

tenien de l’art i del cosmos. La comprensió 

d’aquesta concepció de l’estètica, i la seva 

aplicació a la construcció dels instruments 

musicals, hauria de ser suficient per acabar 

definitivament amb el tòpic de la suposada 

rusticitat de la música medieval i de les 

produccions de l’Edat Mitjana, encara tan 

freqüents.

Ancians de l’Apocalipsi en dues representacions de desigual factura: a l’esquerra la portalada de 
Sant Miquèu de Vielha i a la dreta el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela

En la construcció d’instruments tradicionals encara 
romanen característiques dels medievals, que ens 
permeten de comprendre llur funcionament i 
estructura. Observeu la semblança en l’excavat 
d’aquest korýtkové husle eslovac i les violes 
piriformes del segle XII
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cosMologiA

La visió antiga del món vigent fins a l’època de Descartes, el concebia com a un ens 

orgànic (Cosmos és un terme que en grec significa precisament “ordre”), les parts del 

qual es trobaven en relació harmònica que podia expressar-se numèricament. Van ser els 

pitagòrics els qui més van insistir en la relació entre aquestes proporcions matemàtiques 

i els intervals musicals, tot atribuint a Pitàgores mateix el seu descobriment. La música, 

la geometria i els nombres conformaven l’esquelet del món. Més tard, fou Plató amb la 

seva teoria de les idees qui va nodrir l’aparell intel·lectual medieval i renaixentista, tot 

defensant l’existència d’idees immaterials i immutables que animaven totes les coses 

del món visible. Fou fàcil per al Cristianisme d’identificar allò més sagrat d’aquest món 

intel·ligible amb Déu, i situar-lo a l’exterior de l’esfera de les estrelles fixes, tot habitant 

espais poblats per querubins, serafins i d’altres criatures angèliques. A l’interior d’aquesta 

esfera, d’una manera semblant a les matrioshkas 

russes, hi habitaven les esferes del Sol, la Lluna, i 

els planetes, i al centre la Terra, també esfèrica, 

poblada pels homes al seu hemisferi nord i pels 

antípodes i criatures monstruoses al Sud, sense 

oblidar l’avern colgat a les seves entranyes. 

Totes aquestes esferes giren harmònicament, 

fins i tot produeixen una música que encara al 

segle XVII Kepler va calcular i escriure en una 

partitura5. Entre las parts del món –entès com a 

orbs, globalitat, i no tan sols el nostre planeta, 

es donen relacions d’analogia i correspondències. 

Existeix una simbiosi de les parts amb el tot, 

i finalment amb Déu. Res d’allò que succeeix 

deixa de tenir repercussions a una o altra part; 

la bellesa –o la lletgesa, de les coses té el seu 

reflex i els seus efectes sobre allò diví i sobre allò 

humà.

És per això, que l’estètica medieval es fonamenta 

en les proporcions. “La estética no es sino una 

matemática encarnada en lo sensible… y obedece 

L’estructura ptolemaica del món, segons 
un diagrama antic
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a unas determinadas constantes que podemos encontrar en casi todos los autores: éstas 

son el simbolismo y el alegorismo, el culto a la proporción y el brillo de los colores”.6

Si el món visible no és més que una manifestació de les idees, les obres belles hauran 

de materialitzar-se segons aquests arquetipus geomètrics, tot seguint unes regles 

matemàtiques precises. L’art és subjecte a lleis matemàtiques universals, i especialment 

l’arquitectura7. Els edificis sagrats es basteixen tot seguint patrons geomètrics que 

es basen sobretot en el quadrat, el triangle i el cercle. La proporció més repetida i 

important és l’existent entre l’altura i l’alçària de les naus8, que correspon a la famosa 

proporció d’or. La mateixa proporció s’aplica també  d’altres elements arquitectònics, a 

l’art decoratiu, i també és utilitzada per escultors i pintors.9

Les proporcions, però també les mides dels edificis, assoleixen una importància 

“essencial”, en tant que conformen l’ànima mateixa de la construcció. Més enllà de 

la forma, les dimensions de les construccions poden expressar-se alfabèticament10 i 

d’aquesta manera podem trobar temples les quals dimensions “parlen” de la Trinitat, de 

Crist, de Daniel, fins i tot de Satanàs: “Descubrimos entonces con admiración las riquezas 

ocultas e insospechadas que hacen de esos templos, con toda la fuerza de la expresión, 

monumentos inteligentes”11.

Tot aquest ritme intern encarnat en l’obra d’art esdevé una veritable música, que els 

teòrics medievals valoraren encara més que aquella que es pot escoltar: “Les images 

médiévales sont capables à nous donner à voir la musica, non  tant par leur iconographie 

que par leur rythmicité ornamentale ou encore par les rapports munériques inscrits 

dans leur géometrie”12. Boecio distingeix a De Institutione música tres tipus de música: 

del món –o de les esferes, produïda pel so del seu frec;  humana, que fa referència a 

l’harmonia del cos, i es manifesta per la conjunció dels quatre elements; i la música 

sonora, l’única que podem percebre, i que és pròpiament la música vocal o “natural” i la 

instrumental o “artificialis”13. 

Autors com Schneider han anat més enllà i han plantejat que la simbologia dels animals 

que omplen els capitells dels claustres romànics encarna veritables partitures musicals14. 
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instRuMents i geoMetRiA

Hem vist com la geometria i les proporcions infonen les construccions sagrades, en llur 

estructura bàsica, però també en els elements adjacents i ornamentals. La construcció 

d’instruments cortesans tampoc no podia defugir tots aquests criteris, i segurament 

s’aplicaven en ella artesans que podien pertànyer a gremis especialitzats o ser també 

escultors. Sembla que el disseny dels instruments de corda es realitzava també tot seguint 

proporcions geomètriques15 Christian Rault, entre d’altres autors, proposen diferents 

models de reconstrucció d’instruments medievals de corda, les quals dimensions es 

basen en proporcions matemàtiques 

que expressen intervals musicals. 

Tot prenent com a fonament dos 

textos àrabs sobre la construcció del 

llaüt, dels segles IX i X, arriba a la 

conclusió que totes les proporcions 

geomètriques de les seves 

dimensions corresponen a intervals 

musicals: 1/2; 2/3 i 3/4, que són 

els intervals successius de les tres 

primeres consonàncies principals, la 

8ª, la 5ª i la 4ª. És del tot sorprenent 

la diferència entre aquests tractats i 

un altre d’holandès, del segle XV, d’ 

Arnault de Zwolle, en què apareixen 

dues noves proporcions: 4/5 i 5/6: 

la 3ª major i menor respectivament. 

Rault també fa referència a tractats 

posteriors, com els de Mersenne, 

en el segle XVIII i Nassarre en el 

XVIII, que esmenten explícitament 

aquestes relacions, i les apliquen 

a la construcció dels instruments. 

Nassarre també afirma que 

s’utilitzen en la construcció d’edificis 

religiosos.

Reproducció d’un foli del tractat de Henri 
Arnault de Zwolle, del segle XV
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Arribats a aquest punt, és difícil de seguir mantenint la suposada 

rusticitat de la música i dels instruments medievals, tot i 

que resulta evident que no totes les creacions gaudien de la 

complexitat que hem descrit. L’esforç d’alguns musicòlegs i 

constructors per tal de recrear de la manera més fidel possible 

els instruments de música medieval ha incorporat elements 

iconogràfics, referències textuals, estudis comparatius amb 

elements del folklore, entre d’altres. Sembla fonamental, 

tanmateix, d’aprofundir en aspectes tan decisius com aquest de 

les proporcions geomètriques, que tal vegada formen part de 

l’essència de l’instrument mateix. La distància insalvable entre 

el nostre segle i el passat medieval ens impossibilita la vivència 

d’aquestes músiques, però per tal d’atansar-nos-hi hem cal 

entendre la seva essència, de manera que no esdevinguin formes 

mancades de contingut. Per això sembla fonamental la reflexió 

crítica  a l’hora d’abordar la posada en escena i la recreació 

d’aquestes músiques. 

TexT: AnToni MAdueño

Fotografia: Antoni Madueño
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notes 

1. En KIRK, G.S. y Raven, J.E. Los Filósofos presocráticos. Gredos. Madrid 1987. p.338
2. Volem agrair el suport de la Fundación Barrié de la Maza i la seva autorització per a publicar algunes 
de les fotografies que formen part d’aquest article.
3. Christian Rault proposa una distinció entre instruments de qualitat i rústics, tot conjugant aquest 
binomi amb les seves representacions. D’aquesta manera planteja l’existència d’instruments de bona o 
mala qualitat ben o mal representats: “Tant qu’il n’est pas passé par le filtre de l’expérience analytique, 
il n’est pas facile d’identifier à coup sûr ce genre de documents parmi la proliférations d’images mé-
diévales à thématique musicale. Cependant, ce critère de « qualité », quelle que soit l’époque, semble 
pouvoir se résumer par la double dualité suivante : représentation savante ou représentation rustique/
instrument savant ou instrument rustique ? ». RAULT, Ch. « Géométrie médiévale » en Instruments à 
cordes du Moyen Age, Rault (dir.) Rencontres à Royaumont. Créaphis. Grâne 1999. p. 50
4. HOMO LEUCHTER, C. “El instrumentarium del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. Estudio 
sobre la fantasía y la realidad en el arte del siglo XII”. En Los instrumentos del Pórtico de la Gloria. Su 
reconstrucción y la música de su tiempo. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña 2002. p. 495 y ss. 
Sobre la fidelitat de les representacions és interessant d’insistir en les llicències que podien permetre’s 
els artistes, ja sigui per la ignorància en el coneixement dels models originals o per motius artístics, la 
qual cosa provoca incongruències. Al Portico de la Gloria, per exemple, trobem instruments amb major 
nombre de cordes que de clavilles, i les figures i els instruments estan clarament desproporcionats, a fi 
de corregir l’efecte visual produït per la distància a què es troben les escultures de l’observador. Homo 
Leuchter fa una interessant reflexió que aporta encara més complexitat: 
“Las artes plásticas medievales estaban sometidas a excesivos convenios iconográficos que se transmitían 
entre los artesanos y los talleres. El cuerpo de referencia era, sensiblemente, el mismo para todos los 
cueros de “imagineros” cristianos y se refería, respectiva y localmente, a “grandes” modelos de los que 
Chartres o Santiago formaban parte. Las obras se copian, las libretas de modelos circulan y los estereo-
tipos iconográficos aparecen paulatinamente en los lugares de mediana o pequeña importancia, como 
Orense o Toro, donde se encuentra en cada rasgo algunos gestos de Santiago… La reproducción de una 
forma está, a menudo, unida con una pérdida de fuerza plástica y, aparte de ciertos refinamientos didác-
ticos, se mantiene siempre en relación con el modelo inicial….”. Óp. cit. p. 497.
5. Encara que la idea que el moviment dels cossos celests produeix un acord es remunta, com a mínim, a 
Plató.
6. DE BRUYNE, E. La estética de la Edad Media. La balsa de la Medusa-Visor. Madrid 1994. p. 71 y 69
7. Tatarkiewicz documenta una discussió, durant la construcció de la catedral de Milà, en què 
s’enfronten arquitectes italians i francesos en llur concepció de l’arquitectura com a ciència o com a 
art. Davant la posició sostinguda pels italians, pels quals “no hay lugar para conocimientos geométricos, 
porque la ciencia pura es una cosa y el arte, otra” para Mignot “el arte se basaba en una ciencia, para 
ser más exactos en las matemáticas”. TATARKIEWICZ, W. Historia de la Estética. II La Estética medieval. 
Akal Madrid 2002. p. 161. Para Hani, “Todo edificio sagrado es cósmico, es decir que está hecho a imi-
tación del mundo… El templo no sólo una imagen realista del mundo, sino más aún una imagen estruc-
tural, es decir que reproduce la estructura íntima y matemática del universo. Y en ello reside el origen 
de su sublime belleza”. (HANI, J. El simbolismo del templo cristiano. José Luis de Olañeta, editor. Palma 
de Mallorca 2000. p. 25)
8. Tatarkiewicz, op. cit. p. 170
9. Cf. ibid p. 173-175 
10. La gematria interpreta simbòlicament les paraules a través mitjançant el valor numèric que 
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correspon a les lletres en alfabets com l’hebreu. Hani, op. cit. p. 36-39
11. Hani, op. cit. p. 39
12. BASCHET, J. L’iconographie médiévale. Gallimard 2008. p. 288
13. cf. Baschet p. 283 y De Bruyne, p. 237
14. Per a aquest autor, “… en las altas culturas la concepción de la última realidad es geométrica, cientí-
fica y abstracta. Para ella la última verdad se verifica sólo en el reposo (y no en el movimiento), en las 
formas o ideas puras y en los números-ideas, mientras que las formas accidentales o fluctuantes son sólo 
exteriorizaciones imperfectas de las ideas”. SCHNEIDER, M. El origen musical de los animales-símbolos 
en la mitología y la escultura antiguas. Ediciones Siruela. Madrid 1998.

15. RAULT, op. cit. p.49ss.


