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Els Cantares de loor de Sancta Maria,1 fets a la cort del rei Alfons X el Savi (1221-1284), el
centre intel·lectual i artístic més ric i important de l'Europa del segle XIII, constitueixen un dels
monuments més significatius de la lírica musical monòdica de l'Edat Mitjana.

Des del punt de vista literari, en aquestes boniques pàgines trobem plasmats els successos
miraculosos més rellevants del moment ocorreguts en diferents regnes hispànics i europeus, on
la Verge Maria ens és presentada en una doble vessant, com a defensora dels enemics i de la
salut dels malalts i com a consoladora i auxiliadora dels afligits i pecadors.

En les dues últimes dècades en l'àmbit mundial musicòlegs tals com Van der Werf, Katz,
Fernàndez de la Cuesta i Ferreira, entre d'altres, –les tesis dels quals no comparteixo–,2 han
plasmat la necessitat de sotmetre a revisió la transcripció que Mn. Higini Anglés va dur a terme
en la dècada dels trenta i principi dels quaranta.3

Els recents estudis i aportacions, la major part dels quals eludeix amb flagrant connivència la
transcripció musical, limitant-se, per tant, a exposicions teòriques, demostren, a mida que van
apareixent a ritme cada vegada més accelerat, que la qüestió rítmica, per a alguns d'impossible
solució –i és que, desafortunadament, ens movem en un terreny bastant inabastable–, segueix
sent objecte de controvèrsia i especulació, al temps que regna consegüentment una autèntica
disparitat de criteris.

1 Denominació que apareix al testament d'Alfons X el Savi de gener de 1284.
2 Picó, M. A. (1993): «La notación musical de las Cantigas de Santa Maria del rey Alfonso X el Sabio», inèdit;

(1996) «Hacia una revisión de la transcripción de las Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X el Sabio efec-
tuada por Monseñor Higinio Anglés», inèdit; (1997) «Hacia una nueva transcripción del codice j b 2 de la biblio-
teca del Real Monasterio de El Escorial», Revista de Historia Medieval, VIII, València, pp. 423-441.

3 Anglés H. (1943, 1958, 1964): La música de las Cantigas de Santa María del Rey don Alfonso el Sabio, Barcelo-
na, 3 Vol.

Resum
L'objectiu primordial de l'article és oferir una nova
transcripció musical de la Cantiga de Santa Maria
d'Alfons X, nº 161, Poder á Santa Maria á Sennor de
piadade, on es fa referència a Morella. Atés que les
edicions musicals existents tenen molts errors,
imprecisions i ambigüitats, hem optat per oferir una nova
transcripció en la qual s'han tingut en compte les regles
que ofereixen els dos tractats musicals que fins ara  no
han estat tinguts massa en compte pels musicòlegs a
l'hora de transcriure aquestes belles melodies: el
Tractatus de musica de Lamberto i l'Ars cantus mensura-
bilis de Franco de Colònia.

Abstract
The essential purpose of thid article is to offer a new
musical transcription of the Cantiga de Santa Maria de
Alfonso X nº 161 Poder á Santa Maria á Sennor de
piadade, in which there is a reference to the town of
Morella. Provided that the existing musical editions
present a lot of mistakes, lacks of precision and
ambiguities, we have decided to offer a new transcription
in which we have considered the rules offered by two
musical treatises that have not been considered so far
by the musicologists when they transcribe these beuatiful
tunes: the Tractatus de musica de Lamberto and the Ars
cantus mensurabilis de Franco de Colonia.



El sistema notacional que mostren els manuscrits de l'Escorial és notablement perfecte i
avançat, la qual cosa em va induir a pensar que els copistes que havien plasmat aquella grafia
estaven familiaritzats amb el sistema de mensuració prefranconià, o inclús franconià, salta a la
vista l'exactitud de l'escriptura (figures, lligadures, pliques, cojuntures, etc...), pròpia de la
notació mensural evolucionada, donant a entendre en tot moment una claríssima intenció de les
proporcions rítmiques.

A través d'aquesta aportació pretenc oferir una nova transcripció de la cantiga-virelai núme-
ro 161 (E j b 2, 155 v, E T j 1, 216 v), que porta per títol Poder á Santa Maria á Sennor de
piadade, en la qual se'ns explica un succés miraculós: com Santa Maria va salvar de la pedra la
vinya d'un home de la població de Morella, que freqüentava amb assiduïtat el santuari de Santa
Maria de Salas (Osca).

Història? Llegenda? No tractaré ara el tema, ni tampoc estudiaré el context social d'aquella
època, perquè està fora del meu treball quotidià, no obstant això, em limitaré a ressaltar breu-
ment uns quant punts rellevants:

- La Mare de Déu se'ns presenta, una vegada més, segons el desig exprés del/dels autor/s de
l'obra, com a defensora i auxiliadora dels fidels que li presten sincera advocació.

- Durant tot aquest temps les peregrinacions als santuaris més importants de tot l'àmbit pe-
ninsular -alguns fins i tot competien entre ells per tal d'atraure gent- estaven fortament arrela-
des entre la població medieval. La precarietat que patien els homes en aquells segles feia que
els santuaris, de vegades distants milers de quilòmetres del lloc de residència del pelegrí, es
convertiren en pol d'atracció que satisfeia les necessitats espirituals d'aquella pobra gent. La
religió durant tot aquest període és una espècie de talismà protector que era utilitzat per a
qüestionar la precarietat de l'existència humana. El pagés medieval, illetrat, en lluita contínua
contra la precarietat existencial, depenent per a la supervivència del delicat cicle productiu i
impotent davant els capricis i adversitats de la natura, necessitava sentir a prop la protecció de
les forces divines en qualsevol amenaça, perill, calamitat o desastre natural. En la major part
dels casos abans que vinguera el mal ja es demanava pel seu remei. El santuari de Santa Maria
de Salas va ser un d'aquests llocs de culte capaços d'atraure i estirar pelegrins de tot arreu. El
nostre protagonista deguera aprofitar per a la seua peregrinació les rutes comercials que unien
Morella, afavorida per una profitosa situació geogràfica, amb la vall de l'Ebre.

- Altres santuaris d'àmbit nacional on s'exaltava la Mare de Déu i que apareixen reflectits en
les Cantigas són el de Montserrat a Catalunya, el de la Virgen de Villasirga (Villalcàzar, Palència)
i Almazón de Castrojeriz (Burgos) a Castella, el de Sant Isidor de Lleó, el de la Virgen de Tudia
a Serra Morena (Badajoz) a Extremadura, el de Sant Maria del Puerto a Andalusia, el de la
Virgen de Arzón de Arrixaca a Múrcia i els de la Virgen del Faro de Guimaräes, de Santarem i
d'Èvora a Portugal, per citar-ne només uns quants.

No voldria acabar aquesta petita aportació sense cridar l'atenció del lector sobre la particula-
ritat següent: si bé la comarca de Morella era en aquella època una terra eminentment cerealícola,
l'autor de la cantiga en lloc de ressenyar-ho en aqueta ocasió, al·ludeix a unes vinyes, malgrat
que el cultiu de la vinya no tinguera un lloc preeminent en la producció agrícola de la zona.

Sense més preàmbuls passem a la nostra tasca, la transcripció musical de la cantiga.

Cantiga 161

Como uun ome de Moriella que ameude ya a santa maria de Salas et tragia sa magestade viu
viir nuveado et pos'a magestade na sa vinna et non firiu-y a pedra et todal-as outras foron
apedreadas en derredor.



1 Encara que al manuscrit aquesta cojuntura es troba plicada, no l'he transcrita així donat que després apareix sense
plica en repetides ocasions.
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