
Fitxa 3: El Llibre Vermell de Montserrat

Nom: 

EL LLIBRE VERMELL

El Llibre Vermell de Montserrat és un còdex que es conserva a la 

Biblioteca de l'Abadia de Montserrat. El nom es deu al color de la coberta de 

vellut vermell.

El Llibre Vermell va ser copiat cap a l'any 1399 i conté també fragments 

del segle XVI. Va ser enquadernat al segle XIX amb la coberta de vellut 

vermell, la qual va ser substituïda per una enquadernació en pell vermella el 

1947. El manuscrit va restar desaparegut entre el 1806 i el 1885, quan va ser 

descobert a Vic i restituït a la Biblioteca de l'Abadia, i es troba força deteriorat, 

especialment per la falta de nombroses pàgines que en van ser arrencades.

Està integrat per 23 plecs que contenen textos de temàtica religiosa, 

entre els quals destaca l'anomenat Cançoner Montserratí, format per 10 

composicions vocals dedicades gairebé en la seva totalitat a la Mare de Déu de 

Montserrat i destinades a l'ús dels pelegrins que acudien de manera massiva al

monestir a partir del segle XIV.



El Cançoner Montserratí

Els folis 21v.-27 recullen aquestes peces musicals, totes d'autor anònim. 

La seva finalitat es descriu en llatí al mateix manuscrit: "Com que els pelegrins

volen cantar i ballar mentre vetllen de nits a l'església de Santa Maria de 

Montserrat, i també a la llum del dia; i com que allà no han de cantar-se 

cançons que no siguin castes i piadoses, s'han escrit les cançons que 

apareixen aquí. I han de ser cantades de manera honesta i sòbria, vigilant de 

no destorbar ningú que vetlli en la pregària i en la contemplació devota."

Les peces tenen textos en llatí, en occità i en català, i són en part 

monòdiques (cànons) i en part polifòniques (himnes, danses i un motet) 

politextual, de manera que les diferents veus canten textos diferents alhora. 

Les danses es ballaven en forma de ball redó, un precursor de formes 

populars més tardanes. El conjunt, d'una gran riquesa i bellesa melòdica, conté

força elements arcaïtzants i alhora influències diverses -peces d'un fort regust 

popular al costat d'altres que s'allunyen totalment d'aquest sabor- que revelen 

l'animat intercanvi d'estils i conceptes musicals tant occidentals com orientals 

que marcava el paisatge musical de l'època.

Peces del Cançoner

Les peces de la col·lecció que ens han arribat són deu: tres cànons, dos cants 

polifònics i cinc danses:

1. O virgo splendens. Cànon a 3.

    

2. Stella splendens. Dansa en forma de virolai a dues veus.

A youtube hi ha una versió del grup Elèctrica Dharma en la mateixa 

tonalitat sobre la qual pots tocar qualsevol de les dues veus.

Amb el programa noteflight també la pots practicar a diferents tempos o 

interpretar la 2a veu mentre sona la 1a. Pots arribar al noteflight a partir de:

http://www.educacionmusical.es/partituras-interactivas-para-flauta-dulce/



3. Laudemus Virginem. Cànon a 3.

4. Mariam, matrem virginem, attolite. Himne en forma de virolai polifònic.

5. Polorum Regina. Dansa en forma de virolai.



6. Cuncti simus concanentes. Dansa en forma de virolai.

7. Splendens ceptigera. Cànon a 3.

8. Los set gotxs. Dansa.

9. Imperayritz de la ciutat joyosa. Motet polifònic.

10. Ad mortem festinamus. Dansa en forma de virolai que és la més antiga 

de les danses de la mort conegudes.     


