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ORATORIS
CORALS I

Les músiques de la Reforma i la Contrareforma

Segueix-nos a

Lepant 150
08013 Barcelona

Fins al 14 de gener de 2018,
l’entrada al Museu de la Música permet visitar

amb entrada reduïda
l'exposició Imatges per creure.

Catòlics i protestants a Europa i Barcelona,
al Museu d’Història de Barcelona.

CONCERTS RELACIONATS
10 octubre 2017 · 20h  · L’Auditori

Vespres de Monteverdi.  Jordi Savall – El so original
16 desembre 2017  · 17.30h  · Museu de la Música 

Pérez Molero&Friends: Montserrat Torrent, orgue
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MUSEU DE LA MÚSICA
L’Auditori · C/ Lepant, 150 (2a pl.)
08013 Barcelona · Tel. 93 256 36 50
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca 

HORARIS DEL MUSEU 
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 18h 
Dijous, de 10 a 21h
Dissabtes i diumenges, de 10 a 19h
Dilluns tancat

Itinerari vinculat a l’exposició Imatges per creure.
Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII

del Museu d’Història de Barcelona, a partir d’instruments musicals
destacats dels temps de les corals i dels oratoris.

Un recorregut per endinsar-nos, a través de la música,
en diversos aspectes dels cultes catòlic i protestant.

La música al servei de la propagació de la fe.

http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca 
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5. Orgue, Manuel Pérez Molero.
Segòvia, 1719 (MDMB 581)
L’orgue va ser el gran instrument de les esglésies, tant de la 
Reforma protestant com de la Reforma catòlica. Ara bé, va tenir 
característiques diferents segons les latituds. Aquest és un exemple 
de l’estètica potent i timbrada que va prendre a la Península Ibèrica 

i que deixava els fi dels transportats 
pel poder sonor d’un repertori 
exclusivament catòlic. Com deia un 
decret tridentí: “En aquelles Misses 
que se celebrin amb cants i orgues, res 
de profà s’hi ha de barrejar, sinó només 
himne i lloances divins”.

6. Orgue. Aragó, 2a 1/2 s. XVII (MDMB 592)
Les processons van esdevenir el gran aparador pietista del món 
catòlic, i anaven sempre acompanyades per efectistes grups de 
cant i música. Aquest orgue és un 
dels raríssims exemplars d’orgue 
de processó que s’han conservat. El 
portaven quatre homes i, a cada parada 
de la processó, acompanyava els cants 
o desplegava denses harmonies que 
ocupaven l’espai sonor de la ciutat 
amb una potència sorprenent.

7. Viola da gamba, Barak Norman.
Londres, 1713 (MDMB 412)
Viola da gamba, Pierre Larcher.
Paris, 1745 (MDMB 694)
Les violes d’arc –denominades da gamba si se sostenien entre les 

cames— van transformar-se en un dels 
instruments més expressius i lírics, aptes 
tant per a les cantates protestants com per 
als oratoris catòlics. L’expressivitat cantada 
que permetien es va complementar amb 
violins, violes, violoncels i contrabaixos. Les 
orquestres reials de violins del s. XVII van ser 
la base de l’orquestra clàssica del s. XVIII.

8. Arxillaüt, Magnus Tieffenbrucker.
Venècia, 1589-1621 (MDMB 404)
L’esplendor de la música cortesana dels segles XVI i XVII –de 
dansa i de les primeres òperes— es reflecteix en aquest magnífi c 
arxillaüt, que va formar part dels 
instruments del Palau de Dosaigües, 
a València. Un mateix instrument 
podia participar en cantates i oratoris 
encarregats per les grans famílies de 
prínceps de l’Europa catòlica i de la 
protestant, en un intercanvi sense 
gaires traves.

9. Guitarra. Venècia, s. XVII (MDMB 438)
La guitarra va anar ocupant l’espai d’instrument “modern” als països 

llatins i a Amèrica, útil tant per a la 
música popular com, cada vegada 
més, per als salons aristocràtics. A 
més, les dones també la podien tocar! 
S’observen representacions d’àngels 
sonant guitarres i arpes en molts retaules 
barrocs, sobretot de l’Europa catòlica.

1. Baixó. Espanya, s. XVII (MDMB  699) 
Xeremia. Espanya, s. XVII (MDMB 608)
La xeremia i el baixó –juntament amb l’orgue—acompanyaven 
el cant en la música religiosa catòlica a la Península Ibèrica i en 
altres àrees llatines. El baixó donava cos al cant, com si fos un 
surround de l’època amplifi cat per les voltes de les basíliques. 
El Concili de Trento va estandarditzar l’ofi ci litúrgic i va 

modernitzar el cant gregorià. No es va 
prohibir la polifonia ni la imitació de 
models profans, però van prevaldre 
els cors homòfons a la manera de 
Palestrina (laudes medievals). A les 
catedrals, el cant polifònic catòlic es 
va reservar  als especialistes, sense 
participació dels fi dels.

2. Llaüt, Max Unverdorben.
Venècia, 1a 1/2 s. XVI (MDMB 408)
Llaüt, Hans Hovb Muler.
1550-1650 (MDMB 407)
Martí Luter, que tocava el llaüt i la flauta, acostava l’ofi ci 
litúrgic a la gent mitjançant els cants en llengua vernacla –
especialment, l’alemany— i les 
melodies conegudes, i defensava 
elaborar versions religioses de 
cançons populars, tot afi rmant 
que “el diable no ha d’acaparar 
per a ell tot sol aquestes boniques 
melodies”.

3. Claviorgue, Lorenz Hauslaib. Nuremberg,
c. 1590 (MDMB 821)
Els claviorgues provenien de la sofi sticació de les cases nobles 
dels s. XV i XVI. Eren molt adequats a la música cortesana i 
van continuar actius al s. XVII. Els de Lorenz Hauslaib eren de 
decoració austera amb representacions de la Passió de Jesucrist. 

Ara bé, aquest va ser adquirit pel 
marqués de Zúñiga, ambaixador 
de Felip III, que en va fer adaptar 
la sonoritat als gustos tímbrics del 
món ibèric.  A més, el va fer decorar 
amb representacions de muses i amb 
closca de tortuga carei del Carib!

4. Clavicèmbal, Carl Conrad Fleischer. 
Hamburg, 1720 (MDMB 420)
Johann Sebastian Bach és el referent principal de la música 
religiosa luterana, ja a fi nals del s. XVII i inicis del XVIII. Bach 
va visitar Hamburg el novembre 
de 1720. I aquest clavicèmbal 
és d’aquest mateix any, fet en 
un dels principals tallers de la 
cosmopolita ciutat portuària. Molt 
probablement el compositor va 
visitar tallers per provar els models 
més moderns de clavicèmbal... 
Potser hi va tocar aquest?   

 INSTRUMENTS

 ITINERARI

CORALS LUTERANS
Una concepció funcional de la música com a vehicle 
per a la participació litúrgica va proporcionar a la 
Reforma protestant una identitat musical. Martí Luter 
va considerar la importància de la música per tal que 
“la Paraula de Déu resti viva en els seus cors mitjançant 
la cançó” i va entendre que la revolució de la impremta 
permetia la difusió d’obres musicals a baix cost. 

L’aportació musical més important i influent de la 
Reforma és el coral, terme que va denominar un gènere 
musical luterà que era memoritzat i cantat en cor pels 
fidels durant el culte i en llengua alemanya. També va 
denominar les composicions d’orgue basades en una 
melodia de coral. De fet, es van compondre pocs corals 
originals. Un cas singular és Ein Feste burg ist unser Gott, 
amb melodia del propi Luter, que és encara el símbol 
musical del món protestant, i en trobem la melodia en 
centenars de composicions. 

Luter va impulsar la creació de Kantorei (escoles corals) 
a les esglésies i va publicar dos textos sobre música 
litúrgica reformada, en els quals considerava que no 
era possible ensenyar una gran quantitat de cançons 
religioses, de manera que va triar melodies conegudes, 
tant religioses com profanes. En les profanes calia 
canviar el text i polir la melodia, en un procediment de 
“millora” denominat contrafactum.

ORATORIS CATÒLICS
Per contrarestar la Reforma protestant i per fomentar la 
denominada Contrareforma catòlica, el Concili de Trento 
(1545-1563) va regular l’art en el món catòlic i també la 
música, que havia de ser grandiosa i transmetre el text 
llatí de manera clara. 

Capellans i laics es reunien als oratoris de les esglésies 
per fer pregàries especials, fora de la litúrgia obligatòria.
El terme oratori ve de les recreacions musicals que sant 
Felip Neri (1515-1595) oferia als deixebles laics del seu 
oratori romà amb la col·laboració, entre d’altres, de 
Palestrina: cors homòfons, en la tradició de les laudes 
medievals, i acom-panyaments d’instruments de corda 
i orgue, a càrrec de capelles musicals especialitzades. 
L’oratori no era escenifi cat: un narrador recitava cantant 
el text bíblic, en llatí o en llengua vernacle, com a fi l 
conductor dels episodis musicals.

Antoni Gelonch
Comissari de l’exposició

1  Recepció

1  Baixó · Xeremia

2  Llaüt, Max Unverdorben · Llaüt, Hans Hovb Muler

3  Claviorgue, Lorenz Hauslaib

4  Clavicèmbal, Carl Conrad Fleischer

5  Orgue, Manuel Pérez Molero

6  Orgue. Aragó

7  Viola da gamba, Barak Norman · Viola da gamba, Pierre Larcher 

8  Arxillaüt, Magnus Tieffenbrucker

9  Guitarra

10  Sala d’interactius

11  Sala d’exposicions temporals

12  Espai de Documentació i Investigació:
Biblioteca, Fons Biogràfi c i Fons Sonor (Planta 3)

Direcció de la visita
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