Fitxa de Fons
Títol: Fons de la Catedral de Girona
Acrònim: GiC
Data/es: Segles XV-XX
Volum i suport: 113 capses d’arxivador i 89 llibres corals
Localització:
Arxiu Capitular de la Catedral de Girona
Arxiu Diocesà de Girona (ADG)
(edifici del Seminari Diocesà, tercera planta)
Pujada de Sant Martí, 12
17004 Girona
Tel: 972 487 346
Correu: info@arxiuadg.org

Josep Maria Gregori durant el tram final de la catalogació del fons
GiC, en una sala de l’ADG habilitada per a aquesta tasca, el juny de
2018

Enllaç (IFMuC): http://ifmuc.uab.cat/collection/GiC

Productors
Mestre de capella i organistes de la catedral de Girona.
Història arxivística
Els precedents del catàleg del fons musical de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Girona cal cercar-los en el fitxatge
que va dur a terme el mestre de capella de la catedral, mossèn Joaquim Colomer, entre 1957 i 1971. Les fitxes de
mossèn Colomer estaven ordenades alfabèticament per autors i contenien una sumària descripció de les obres.
Mossèn Colomer va col·locar les obres en capses d’arxivador, encamisades en paper ceba, amb les senyes de l’autor
i un títol aproximat de l’obra escrits en bolígraf blau a la coberta davantera de les camises. La majoria dels
manuscrits de les obres d'autor conserven inscrits en les seves particel·les, el número de registre que mossèn
Colomer els va atorgar en el seu dia, acompanyat del segell del logotip de l’Arxiu de la Catedral.
L’origen del procés de catalogació del fons GiC va arrencar durant el curs acadèmic 2002-2003, quan a través de les
pràctiques de les assignatures Patrimoni Musical i Pràctiques d’Arxivística Musical de l’antiga titulació d’Història i
Ciències de la Música de la UAB, vam posar en marxa el fitxatge descriptiu del fons –ubicat, llavors, a les estances
superiors de l’Arxiu de la Catedral–, gràcies a l’entusiasta col·laboració dels estudiants vinculats amb la ciutat de
Girona. Aquella labor va romandre interrompuda entre els anys 2005 i 2006, en no disposar d’estudiants de l’entorn
geogràfic de Girona. La segona etapa del fitxatge del fons la protagonitzà Marta Grassot i Radresa, que en va
reprendre el fitxatge entre els anys 2007 i 2010, gràcies a la seva vinculació amb el projecte IFMuC de la UAB i a
l’ajut que aquest rebé de la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
La tasca catalogadora del fons es va veure interrompuda una segona vegada entre els anys 2011 i 2013. A partir
d'aquella data i de forma successiva, Alexandre Navarro, Anna Maria Anglada i Nil Fernández van tornar a posar el
fil a l’agulla al fitxatge del fons gràcies a nous convenis de pràctiques entre l’ADG i la UAB, i a la col·laboració del
projecte Fontes Musicæ Cataloniæ (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/) de l’Institut d'Estudis Catalans. La
concessió del projecte de recerca del MICINN «Patrimonio Musical en Gerona: catalogación y estudio de las fuentes

musicales conservadas en la Catedral, el Archivo Diocesano y el Museo de Arte de Gerona» (HAR2015-64554-P), ha
permès dur a terme la revisió completa del fitxatge dels manuscrits d’obres d’autor, així com la fase final de
descripció de les col·leccions de manuscrits d’obres anònimes, llibres corals, llibres de faristol i impresos, atenent a
la recomposició d’obres desmembrades o esparses, a la identificació de concordances entre manuscrits i a l’atribució
de probables autories. D’aquesta manera, en el decurs del 2018, ens vam centrar en la confecció final del catàleg,
establint l'ordenació de les seves col·leccions i la classificació definitiva dels seus registres respectius, la qual cosa
permeté dur a terme la posterior digitalització dels seus respectius íncipits musicals.
Abast i contingut
El fons conté un còmput total de 1.952 registres musicals que es presenten catalogats i classificats en cinc
col·leccions de repertori manuscrit i imprès: 1.248 «obres manuscrites d’autor», 439 «obres manuscrites anònimes»,
89 «llibres corals», 7 «llibres de faristol» i 169 «impresos».
El repertori de les «obres manuscrites d’autor» correspon, en la seva major part, a gèneres musicals vinculats amb
les celebracions eclesiàstiques, litúrgiques i religioses de la catedral en què la capella de música n'assumia la
interpretació durant els oficis litúrgics i les funcions de caràcter devocional. Dins dels 1.248 registres de la col·lecció
«manuscrits d’autor», la presència del repertori compositiu dels mestres i organistes de la catedral ofereix una suma
de 543 obres, xifra que correspon al 43’5 % del repertori de la col·lecció: Verdalet (1), Gas (48), Gaudí (1), Milans i
Godayol (7), Gònima (72), Juncà (70), Balius (25), Arquimbau (41), Pons (21), Compta (88), Lleys (30), Crehuet (30),
Baltasar (1), Carreras (26), Casademont (2), Rué (23), Perramon (34), Colomer (13) i Civil (10).
La col·lecció « manuscrites anònims», amb 439 registres, conté, principalment, repertori eclesiàstic en llatí i en
romanç dels segles XVII al XIX, el qual permetrà en el futur suggerir i identificar, noves atribucions i autories. La
col·lecció «llibres corals» destaca tant per la seva magnitud, com per la pulcritud dels seus exemplars. Dels 89
volums conservats, 20 van ser escrits entre els segles XV-XVI, 4 d'ells datats entre 1533 i 1580, alguns dels quals
vénen acompanyats d’una notable bellesa ornamental, amb capitals il·luminades i també miniades. La seva
descripció contribuirà a l’estudi del repertori del cant pla que es conreava a les catedrals catalanes entre els segles
XV i XIX.
La col·lecció «llibres de faristol» conté 7 llibres de polifonia dels segles XVII-XVIII, de caràcter miscel·lani, entre els
quals cal destacar les còpies d’obres de Joan Pujol –Requiem a 4 (LLF-3), Passions de Diumenge de Rams i Divendres
Sant (LLF-7), himne Vexilla Regis (LLF-6) i missa (LLF-5)– i de Josep Gas.
El repertori de música impresa, juntament amb alguns impresos dels segles XVI-XVII, conserva valuoses edicions del
segle xix, com els célebres Stabat Mater per a 4 v i instruments de F. Andreví (Imp-5) i L. Boccherini (Imp-23);
l'Obertura de L’IMPRESARIO in ANGUSTIE / Ou le / DIRECTEUR dans LEMBARAS de Cimarosa arranjada per a tecla per
M. Clementi (Imp-53); l'edició parisina [Mme. Ve. Launer, 1842] del STABAT / de Pergolèse, / A DEUX VOIX / ET /
REQUIEM DE MOZART / A QUATRE VOIX, / Avec Accompagnement de Piano ou Orgue (Imp-122); l'edició pòstuma de la
Messe solennelle / à quatre voix de Bernat Papell (Imp-126); o l'edició valenciana de 1765 del l'ARTE, / Y COMPENDIO
/ DEL / CANTO / LLANO de Pedro de Villasagra (Imp-167).
Instruments de descripció
Fitxatge previ de mossèn Joaquim Colomer, realitzat entre 1957 i 1971.
Regles o convencions
Guia pel tractament i descripció dels documents musicals del projecte IFMuC de la UAB.
Autoria i data/es
Entre 2017 i 2018, Josep Maria Gregori i Cifré va dur a terme la confecció del catàleg definitiu, establint i completant la
catalogació de les seves col·leccions, la seva ordenació definitiva i la digitalització dels seus íncipits musicals. L’edició
impresa del catàleg va veure la llum l’abril 2019.
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