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IDENTIFICACIÓ 
Codi(s) de referència: BC. Fons Musical de la Catedral de Barcelona 
Títol: Fons Musical de la Catedral de Barcelona 
Data(es):  S. XVII-XIX 
Nivell de descripció:  Fons 
Volum i suport de la unitat de descripció:  2000 unitats documentals aprox. 
 
CONTEXT 
Nom del productor: Arxiu de la Capella de Música de la Catedral de Barcelona 
Història arxivística: La Catedral de Barcelona diposità part del fons musical a la BC durant la 

Guerra Civil. Posteriorment, l’any 1940, fou donat a la Biblioteca, segons nota 
manuscrita d’Higini Anglès al llibre de registre de música, foli 97 verso: “Atención! Hay 
que notar, para conocimiento de los estudiosos, que los números M 1469 hasta el 
1628, con música que perteneció a la Catedral de Barcelona, fueron donados a nuestra 
Biblioteca en abril 1940 por el Cabildo Catedralicio en agradecimiento a nuestra 
Biblioteca por los servicios prestados a la Catedral y sus códices durante la época del 
1936-1939”.  

Dades sobre l’ingrés: Es comencen a registrar els manuscrits el 10 de novembre de 1936, 
amb intermitències, fins el 18 d’abril de 1946. Donatiu del Capítol Catedralici de 
Barcelona l’abril de 1940. 

 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
Abast i contingut:  El fons conté manuscrits musicals de compositors dels segles XVII al XIX. 

Molts d’aquests manuscrits són únics i inèdits. La majoria de compositors van ser 
mestres de capella i organistes que van formar part de la Capella de música de la 
Catedral de Barcelona. Destacarien Joan Pau Pujol, Francesc Valls, Francesc Queralt, 
Carles Baguer, Arnau de Vilanova o Josep Marraco (pare i fill), per citar-ne alguns. El 
fons comprèn misses, Stabat Mater, tonos, villancets, motets, rosaris, cantates, 
oratoris, goigs, salms, himnes, responsoris, antífones, lletanies i d’altres composicions 
pròpies d’aquest tipus de repertori. 

Informació sobre avaluació, tria i eliminació:  El fons és històric i de conservació permanent, 
per tant, no està sotmès a avaluació, tria i eliminació 

Increments: No es preveuen increments  
Sistema d’organització: S’ha mantingut l’ordre d’arribada del material i els manuscrits s’han 

catalogat individualment 
 



 

                                                            

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
Condicions d’accés: Accés lliure. Els documents es consulten a la Sala de Reserva de la BC. 

A causa del seu estat de conservació algun document pot quedar exclòs de consulta. 
Condicions de reproducció:  

S’aplicaran les condicions que determina la Biblioteca de Catalunya per a la 
reproducció de documents, amb els preus públics establerts. A causa del seu estat de 
conservació algun document pot quedar exclòs de reproducció. 

Citació preferent:  
La citació bibliogràfica recomanada (segons si es tracta de citar el fons en general o un 
document en concret) seria: 
- BC. Fons Musical de la Catedral de Barcelona 
- BC. M 1469/1 

Llengües i escriptures dels documents: Castellà, llatí i català 
Característiques físiques i requeriments tècnics: El fons no necessita requeriments tècnics 

especials per a la seva consulta 
Instruments de descripció: Llistat en word del Fons Musical de la Catedral de Barcelona 

obtingut del Llibre de registre de música per Joana Crespí, cap de la Secció de Música, 
durant els anys 90. [Disponible a sala de reserva] 

 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
Existència i localització de còpies: Vegeu Memòria Digital de Catalunya (MDC) 
Unitats de descripció relacionades: Documentació i d’altres manuscrits musicals a l’arxiu de 
la Catedral de Barcelona 
Bibliografia:  

- Xavier Daufí. Estudi dels oratoris de Francesc Queralt (1740-1825). [En línia]. Tesi de 
doctorat, Bellaterra, UAB, 2002. 
< http://www.tdx.cat/TDX-0226102-141211> [consulta: 22 juny 2010] 
- Antonio Ezquerro Esteban (ed.). Música de la Catedral de Barcelona a la Biblioteca de 
Catalunya : Compositors de la Cort en els temps dels darrers Àustries i els primers 
Borbons. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Caixa Catalunya Obra Social, 2009. 
(Unitat Bibliogràfica; 50). 
- Josep Pavia i Simó. La música a la Catedral de Barcelona durant el segle XVII. 
Barcelona : FSVC : Dalmau, 1986. 
- Josep Pavia i Simó. La Capella de música de la Seu de Barcelona des de l'inici del s. 
XVIII fins a la jubilació del mestre Francesc Valls (14-3-1726). Barcelona: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Institución "Milà i Fontanals", U.E.I. de 
Musicología, 1990. 
- Josep Pavia i Simó. La Música en Cataluña en el siglo XVIII. Barcelona: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Institució Milà i Fontanals, Departamento de 
Musicología, 1997. 
- Josep Pavia i Simó. “El villancet i el tono del barroc musical tardiu en Francesc Valls. 
Aportació a l’estudi d’aquests gèneres musicals”. Anuario Musical, núm. 61 (gen.-des. 
2006), p. 135-154. 
- RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600. [En línia]. USA: EBSCO, cop. 2010. 
< http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=110&sid=4cd76942-0dd3-4c99-
b6ad-4580556596ca%40sessionmgr114> [consulta: 22 juny 2010] 
 

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
Regles o convencions: Aquesta ajuda de cerca s’ha elaborat seguint les directrius marcades 

per la pròpia BC per a la descripció de fons personals  



 

                                                            

Enllaç al catàleg de la BC: 
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=fons+musical+de+la+catedral+de+
barcelona&sortdropdown=-&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D 
 
NOTES 
Topogràfics del Fons Musical de la Catedral de Barc elona:  

-  M 1469-M 1628 
-  M 1637-VIII 
-  M 1677-M 1690 


