Despertant instruments adormits
Les músiques de la Portalada de Ripoll

Despertant instruments adormits és un projecte de recuperació dels instruments musicals de la Portalada de Ripoll, a partir del monument romànic
que rep el nom de la Bíblia en Pedra, per la profusió d’escenes esculpides.
Es tracta d’una iniciativa presentada per Temps de Joglars i l’Ajuntament de
Ripoll, un projecte transversal, obert en el temps i en l’espai, de caràcter acadèmic, cultural i divulgatiu, adreçat al públic en general i també a la comunitat científica. La finalitat d’aquesta activitat és la difusió de la cultura de l’Edat
Mitjana a través d’accions artístiques, acadèmiques, participatives, tot posant
un especial èmfasi en la qualitat de la seva programació.
En el marc de la campanya per a la promoció de la candidatura de la Portalada de Ripoll com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, l’any 2015, un equip de
lutiers sota la direcció del musicòleg i intèrpret Antoni Madueño va realitzar
un taller de recreació dels instruments musicals que apareixen representats
a la portalada romànica del monestir de Ripoll. Primer es van construir els
instruments i després van adquirir vida interpretant la música creada al Scriptorium del monestir, entre els segles X i XIV. Els objectius d’aquesta acció han
estat:
•

Disposar d’un conjunt d’instruments, repliques dels romànics, per a
formar part d’una exposició que es pugui presentar a diferents espais
i llocs de tot el món. A partir de 2017 els instruments formaran part
d’una exposició itinerant coproduïda amb el Museu de la Música de
Barcelona

•

Iniciar la interpretació d’un repertori de músiques medievals, en format
gran concert i també amb un format més íntim (amb quatre intèrprets).
El primer concert va tenir lloc a l’església de Santa Maria de Ripoll el
mes d’abril de 2016.

•

Donar suport i difusió a la candidatura de la Portalada de Ripoll en el
seu camí per a ser Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Neix un projecte ambiciós, compost d’una exposició de 7 instruments, rèpliques dels instruments musicals que apareixen a la Portalada, i un concert, que
pot adaptar el format a l’espai i l’ocasió: un gran format amb vuit solistes de
projecció internacional, acompanyats d’una coral i un cor de veus blanques,
o un format més íntim amb quatre solistes.
La voluntat és produir aquesta exposició i el concert a diferents ciutats espanyoles i europees: Barcelona, Santiago de Compostela, París i Roma, entre
altres ciutats.

Creant i recreant els instruments

La presència d’instruments musicals a les portalades romàniques és un fet
molt freqüent, tant que aquests elements arquitectònics constitueixen un recurs fonamental per a conèixer els instruments medievals i el cas de Ripoll
n’és un bon testimoni.
La portalada de Ripoll presenta un programa iconogràfic molt ric, amb prop
de quaranta instruments conservats tot formant part de diferents escenes bíbliques. Hi apareixen les giges o rabecs, instruments de corda fregada, amb
forma de pera, de dues o tres cordes, tocades pels Ancians de l’Apocalipsi.
També destaca l’escena dels músics acompanyant l’Arca de l’Aliança, amb
dues violes o fídules, l’arpa i un joglar que balla, així com diversos corns.
Els músics que acompanyen el rei David, a la part baixa de la portalada, són
els més visibles. Toquen la flauta de Pan, la campana, una viola i un corn. El
calendari, reprodueix un pastor amb un corn, i finalment en l’escena bíblica
de Nabucodonosor i l’estàtua apareix un dels instruments més sorprenents
de l’època, la rota, juntament amb una altra viola.
Durant la primavera de 2015, en el marc de la candidatura de la Portalada de
Ripoll com a Patrimoni Mundial per la Unesco, es va dur a terme la iniciativa
de construir les rèpliques dels instruments musicals que hi apareixen. Amb la
col·laboració del lutier asturià Carlos Ardura, i de Constantino Espada i Daniel Rozada, es va procedir a l’estudi dels instruments, la seva catalogació i la
proposta de recreació en fusta. Aquesta iniciativa és la primera experiència
d’aquest tipus que es realitza a Catalunya, i una de les poques arreu, entre les
quals destaquen les pioneres del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela o l’instrumentari de Puivert.
Els treballs de construcció van estar oberts al públic, en un taller en què hi van
participar alumnes que es van iniciar en la construcció, i pel qual hi va passar més d’un miler de visitants, dels quals centres educatius, investigadors, i
músics especialitzats en repertori medieval i de música antiga. Posteriorment,
Edgardo Civallero, reconegut intèrpret i estudiós de la flauta de Pan, ha realitzat dues rèpliques de la que apareix a la Portalada de Ripoll.

Les músiques del Scriptorium i el concert

Ripoll mereix un lloc destacat en la història de la música medieval per la iconografia de la seva Portalada. Tanmateix, el Scriptorium del seu monestir, que
va ser lloc de referència a l’Europa medieval, va copiar i produir nombroses
obres musicals de les quals ens han pervingut valuosos testimonis.
Tota aquesta riquesa musical s’ha concretat en la realització d’uns concerts –el
primer dels quals va tenir lloc el 26 d’abril de 2016, a l’església de Santa María
de Ripoll- que pretenen apropar la musica de l’Edat Mitjana al públic actual.
En el concert Despertant instruments adormits, vuit solistes de projecció internacional, acompanyats per la Coral Capella de Santa Maria i el cor de veus
blanques Els Follets de Ripoll, van interpretar la música creada a l’Scriptorium
del monestir, entre els segles X i XIV.
Després de l’estrena al monestir, el concert va iniciar una gira per Catalunya,
amb una primera parada al Festival de Música Antiga dels Pirineus-FEMAP
2016, amb la voluntat de donar a conèixer els instruments i la música de Ripoll a nivell internacional.

El concert complet inclou una mostra de les obres més significatives que
s’han conservat. Comencem el nostre viatge per dos himnes, Tempora fulgida nunc rutilant i Splendida nempe dies rutilat, dedicats a la festivitat de Sant
Pere i San Pau i a Sant Miquel Arcàngel, respectivament. Es tracta de dues
peces musicals molt antigues, datades en el segle XI i segurament d’origen
mossàrab més antic, de les quals només conservem les còpies ripolleses. La
curiositat d’aquestes obres és que comparteixen mètrica i melodia, de manera que ambdues es poden cantar amb qualsevol de les melodies.
Ripoll conserva una col·lecció de tractats de música molt antics, copiats arreu
d’Europa per a l’aprenentatge d’aquest art pels monjos. Al còdex 42 de Ripoll
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, del segle XI, apareixen títols com el Liber
enchiriadis, del segle IX, els Scolica enchiriadis, o el De Musica de Boeci, del
segle V, entre d’altres. L’obra Rex caeli és un dels primers exemples de polifonia conservats, que apareix al Liber enchiriadis. Els efectes sonors creats en
aquest organum paral·lel són d’una gran bellesa.
Més tard, durant el segle XII té lloc l’eclosió dels drames litúrgics, dels quals
s’han escollit el de les Tres Maries. El seu origen es troba en la narració dels
Evangelis en què les dones visiten el Sepulcre.

El cant gregorià que descriu l’escena evoluciona cap a formes dramàtiques,
que amb el temps seran fins i tot representades. El Drama de les Tres Maries
va ser representat a Ripoll, i copiat al seu Scriptorium. La versió que presentem prové de l’Arxiu Episcopal de Vic.
Crimina tollis és un tropus, inserit en l’Agnus Dei. És una obra que apareix a
d’altres còdexs molt coneguts, com ara el de Las Huelgas. En aquest cas es
tracta d’una còpia tardana del segle XIV, a tres veus.
Mentem meam és una de les obres més significatives conservades a Ripoll. Es
tracta d’un plany dedicat a Ramon Berenguer IV, que segurament fou cantat
durant el seu funeral al Monestir, en aquells moments Panteó Comtal. Foren
els monjos mateixos de Ripoll qui el composaren, i també qui devien interpretar-lo, en una cerimònia emotiva i solemne. El text repassa les conquestes
i els dominis del comte, tot lamentant sentidament la seva pèrdua, com és
habitual en aquest tipus de composicions.

In Gedeonis area és un cant conegut sobretot per formar part dels famosos
Carmina Burana, o còdex Buranus. Durant l’Edat Mitjana la música circulava
per Europa a través de joglars i monjos de manera habitual, fins al punt que
les obres més apreciades eren copiades una i altra vegada. In Gedeonis area
relata una disputa entre dos priors de l’orde de Grandmont a Limoges, a finals
del segle XII. La particularitat del manuscrit de Ripoll és que es tracta de l’únic
que conserva la notació musical.
Hodie mundo és un fragment d’un tropus que apareix a d’altres còpies, i està
documentat que es cantava a Ripoll durant la festa de l’Assumpció. La versió
que presentem es conserva a l’Arxiu Episcopal de Vic.
Finalment, una altra de les peces més interpretades i conegudes arreu que
formen part del Scriptorium ripollès és Cedit frigus, un cant processional de
Pasqua. A partir del que segurament fou una cançó popular en què hom dóna
la benvinguda a la primavera, es desenvolupen un seguit d’estrofes en què
es relaciona la creu de Crist amb la fusta dels boscos que ja no caldrà anar a
buscar per escalfar-se, per l’arribada del bon temps. És un cant de joia, amb
una vitalitat sorprenent que recorda pel seu caràcter les músiques del Llibre
Vermell de Montserrat.

Iconografia musical de la Portalada

La iconografia constitueix la font principal que ens permet d’acostar-nos al
coneixement, a l’estudi, i finalment a la reproducció més o menys fidel dels
instruments musicals de l’Edat Mitjana, donada la pràctica absència de documentació sobre construcció de l’època i l’escassa pervivència de mostres per
al seu estudi i reproducció.
La portalada de Ripoll representa una oportunitat molt important per conèixer el repertori d’instruments catalans del segle XII. La quantitat d’instruments
representats i la seva disposició en el conjunt ha estat objecte d’un estudi per
aclarir la seva morfologia, inventariar-los, contextualitzant-los en el programa
iconogràfic del conjunt, i fer-ne una recreació en fusta.
La portalada de Ripoll presenta un programa iconogràfic molt ric, en el que
destaquen un seguit d’escenes en què apareixen instruments musicals.
- El fris que corona la Portalada representa els vint-i-quatre ancians de l’Apocalipsi, una de les fonts més importants on trobem instruments musicals:
tots duen una giga, que sostenen amb una mà.

- La narració bíblica del trasllat de l’Arca de l’Aliança a Jerusalem també
ens aporta una important riquesa lèxica i descriptiva dels instruments que
acompanya. A la Portalada aquesta narració es troba dividida en dues escenes. La primera, al lateral, representa tres instrumentistes, dels quals dos
toquen la viola i un tercer l’arpa. Al frontal hi apareixen l’arca i set personatges tocant el corn i dansant davant del rei.

- Un altra escena es la del rei David assegut en un tron, sostenint el ceptre i
el llibre, i acompanyat de quatre músics, que toquen, d’esquerra a dreta, la
viola, la campana, la trompa i la flauta de Pan.

- En un espai de la sisena arcada de la porta hi trobem representada l’escena
del cicle de Daniel en què apareix Nabucodonosor davant l’estàtua d’or
que es féu erigir, i dos músics per cridar els súbdits a l’adoració. Els personatges estan distribuïts en dos grups: a la part superior el rei i l’estàtua, i a
sota els dos músics, tocant respectivament una rota i una viola o fídula.

- Finalment, un pastor tocant el corn apareix dins del calendari de la setena
arcada, la més interior i immediata a la porta. Concretament representa el
mes d’octubre, quan el pastor aplega amb el corn els porcs que mengen
glans.

L’exposició i els instruments

El projecte “Despertant instruments adormits” es concreta en la realització
d’una exposició dels instruments, rèpliques dels instruments musicals que
apareixen a la Portalada i que posa al nostre abast el coneixement respecte al
món musical medieval.
La giga
La giga és un instrument piriforme, de dues o tres cordes i clavilles frontals.
De grandària més reduïda que la fídula, però d’estructura semblant, pel fet de
tocar-se amb arquet.

La viola o fídula
La viola és l’instrument que donarà origen a la família del violí. Originalment,
era un instrument puntejat, però a partir del segle X s’hi incorporà l’arc. Adopta diferents formes durant l’Edat mitjana, tenint com a base la forma oval,
però són comunes el mànec curt i les tres a quatre cordes, que esdevindran
cinc a partir del segle XIII.

La campana
La campana fou, en els inicis un instrument exclusivament litúrgic, però cap el
gòtic esdevé de senyals i de guerra. Fins al segle XIII li mancava el batall. La
seva presencia a les miniatures és molt abundant, especialment a mans dels
joglars.

L’arpa
És un dels instruments més antics, ja existia en el III Mil·lenni abans de Crist, originari de
Mesopotàmia. Té forma triangular, la qual implica una diferent longitud de les cordes, i caixa
de ressonància en un dels costats. Era un instrument portàtil, emprat per joglars però també per
cavallers, donat que podia tocar-se mentre hom cavalcava.

El corn
De bou o de boc, el corn ha servit per la
guerra i la cacera, com a instrument de senyals. Durant l’Edat Mitjana només produïa
un so fonamental i algunes notes harmòniques segons la posició dels llavis, però més
endavant s’hi va posar broquet i forats per la
digitació

La flauta de Pan
La flauta de Pan és un instrument de vent utilitzat pels pastors i
pels soldats com a instrument de senyals, però també fou emprat
pels joglars. De so potent, és representat amb diversos conductes, que van dels tres als catorze. La representació de Ripoll constitueix un exemple dels més antics, amb sis tubs de la mateixa
longitud externa.
La rota
La rota era un dels cordòfons de pua més emprats a l’Edat Mitjana
De forma triangular, es tocava verticalment amb el costat més
curt ocupat per les clavilles i el mes llarg per una de les caixes de
ressonància. Disposava de cordes a una i l’altra banda de la caixa
de ressonància i podia tocar-se amb les dues mans alhora.

La Portalada candidata a
Patrimoni Mundial de la UNESCO

La Portalada del Monestir de Ripoll consta inscrita, des de mitjans d’abril de
2015, a la Llista indicativa del Patrimoni Mundial de la UNESCO, tràmit necessari i imprescindible per tal que la portalada pugui arribar a ser declarada bé
Patrimoni Mundial.
La proposta de candidatura de la Portalada del monestir de Santa Maria de
Ripoll a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO va ser promoguda per
l’Ajuntament de Ripoll, amb el coneixement i conformitat del Bisbat de Vic,
titular del bé, i el suport de la societat civil del territori i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals, diputacions de tot Catalunya i altres institucions
com la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya.
La Portalada de Ripoll és la porta que dona accés al temple de Santa Maria,
un cos clarament autònom de la pròpia façana, que està configurada com un
magistral arc de triomf amb un programa iconogràfic excepcional.
La Portalada de Ripoll és rellevant i un exemple únic en la història de l’art
romànic, no des d’un criteri només estilístic, sinó des d’un punt de vista representatiu de la funció que tenia i que, d’acord amb les conclusions d’alguns dels més prestigiosos historiadors, era la de donar rellevància al panteó
comtal que el fundador del Monestir de Ripoll el comte Guifré el Pelós, li va
acordar.
La Candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll reuneix les condicions exigides per la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni
Mundial, Cultural i Natural de la UNESCO, i fonamenta el seu valor universal
excepcional en base als criteris II, III i VI establerts:
• (II) La Portalada del Monestir de Ripoll, constitueix un testimoni excepcional d’un intercanvi d’influències considerable durant l’època medieval,
quan l’art romànic s’estenia per Europa. El monestir i el seu Scriptorium van
significar una porta d’entrada de la cultura clàssica i musulmana a Europa,
alhora que s’impregnava de la irradiació cultural d’altres països cap uns
regnes que estaven en procés de reconquesta del seu territori.
• (III) La Portalada de Ripoll és un testimoni únic i molt valuós d’una tradició
cultural que es va desenvolupar a Europa al llarg del segle XI i fins a mitjans
dels segle XIII, l’art romànic. En la Portalada esculpida es troba el programa
iconogràfic més complert i excepcional de l’època, que presenta un relat
d’imatges en relleu fruit d’una simbiosi interessada i molt efectiva entre les
finalitats religioses i els motius polítics.
El que fa excepcional la Portalada és que, més enllà del seu valor com a
obra romànica, té una identitat, una memòria, una història i una narrativa,
que no es reprodueix en cap altra portada d’aquest període històric.
La Portalada de Ripoll és el millor exemple de que uns fets culturals, propis
de Catalunya, han fet d’aquest monument un veritable punt de referència
en la identitat contemporània del país.
• (VI) Esta directament vinculada a esdeveniments històrics i de creences
que tenen una significació universal excepcional. La Portalada de Ripoll és
inseparable de la fe cristiana que la va inspirar i que li donà la bellesa que
li és pròpia. La Portalada de Ripoll és expressió cimera d’art sagrat.
La Portalada de Ripoll ha estat i segueix essent punt de referència per a l’estudi de l’art romànic català, però sobre tot ha fet i continua fent un inestimable
servei a la fe cristiana.
Avui, després de gairebé 1.000 anys, no és només un monument, és el cor al
voltant del qual flueix la vida de tot un poble, alhora que reforça el paper del
patrimoni en la identitat d’un país.

