
 

Criteris d’edició de la música dels Càntics 

 

Per a la realització de l’edició crítica de la música hem pres com a fonament jeràrquic 

l’edició dels fulls volanders. Ens hem basat en la col·lecció de fulls de música 

conservats a la Biblioteca de Catalunya, sota les signatures M-3141, M-3420/32, M-

4949/31, M-4745, M-4951/1, M-3107/, i en els fulls relligats C 1/11 .1 La raó de prendre 

una edició com a font primària es recolza en el fet que s’ha de partir d’una font 

uniforme, i el màxim de complerta. No teníem gaire més on triar, perquè no s’han 

conservat suficients manuscrits dels Càntics, ni tampoc existeixen correccions 

editorials, si més no, aquestes no les hem pogut localitzar. Només s’han conservat dos 

càntics com a còpia hològrafa de Candi. Es tracten de: Jesús als homes. Cántich religiós 

pel poble, á tres veus y chor;2 i de Maria al cel guía. Cántich religiós á una veu y chor, pel 

poble.3 Aquestes dues partitures, a més a més de ser les úniques hològrafes de Càndid 

Candi, tenen la particularitat d’ésser el manuscrit esborrany preparatori de l’edició, 

sobre el qual es conserven anotacions a llapis. Aquestes indicacions presenten la 

singularitat d’haver estat  fetes pel gravador de la música, tot indicant la preparació 

per a la maquetació posterior de la música. Són el repartiment dels compassos per 

sistemes que serví a l’edició deguda a l’impressor musical Rafael Guardia. La partitura 

al verso del manuscrit de Maria al cel guía conté unes esmenes dels dos darrers 

compassos, que modificaren sensiblement la resolució de la melodia final del càntic. 

Per els càntics A Betlem i les Cobles del Cor de Jesús hem seguit les edicions anteriors a 

l’aparició dels fulls volanders. Avancem també una particularitat important de la 

nostra edició: hem inclòs no només els Càntics que al seu dia compongué Candi, sinó 

que quan ha estat possible hem afegit les altres musicacions de Càntics, realitzades 

per altres compositors –una d’elles del mateix Verdaguer– o provinents del repertori 

popular de tradició oral. Hi tornarem més endavant. 

 

Creiem que les planxes dels fulls volanders, amb música de Candi, van ser aprofitades 

per a la publicació de la Colecció, com ja s’ha indicat anteriorment. Des del punt de 

vista de la maquetació observem que en la publicació de la Colecció (AM)4 algunes 

vegades es van suprimir bé les adreces de l’editor –el Pasaje Bacardí, on es domiciliava 

Rafael Guardia–, bé alguna indicació al marge, o es disposà de formes diferent l’autor 
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de la música i del text, per a poder encabir en el format de les pàgines del llibre. A més 

a més, la problemàtica de la numeració, com s’ha indicat en l’edició del text a cura de 

Joan Requesens, passa dels fulls volanders al llibre AM, en el que semblaria que fou un 

arranjament de les planxes fet a corre-cuita. 

 

Hem detectat, però, algunes excepcions en les quals hi han diferències sensibles entre 

els fulls volanders i la versió AM. És el cas d’Al blasfemar fem guerra,5 que té unes 

dimensions que surten del patró general de la resta dels fulls volanders, amb unes 

mesures de 27’5cm x 14’2 cm. El full volander no indica el nom del compositor, només 

el del poeta. El gravat de la música és diferent, tant en la seva tipografia com en el 

tamany, en comparació a la resta de planxes gravades per R. Guardia. La repartició del 

nombre de compassos per sistema no es correspon amb l’edició AM. És encara més 

cridaner el fet que la versió del full volander estigui disposada a una veu, sense 

acompanyament, mentre que a AM consta a una veu amb acompanyament. Així com 

a AM algun moment es produeix algun petit divisi, la versió en volader és a cor uníson. 

També conté un petit error a la lletra, on manca la “a” del mot “diable”.  

 

Altres diferències, peró més mínimes, es troben a la versió de Jo so filla de Maria,6 en la 

que trobem una diferència sensible en el tamany de la caixa de la música. El full 

volander té unes dimensions de 12’2 cm, mentre que l’edició a AM correspon a 13 cm. 

També és diferent el tamany de la caixa a Jesús als Nois,7 més petit als fulls volanders, 

de 14’9cm, mentre que a l’edició AM és de 15’3cm. En l’edició del full volander consta 

el lema en llatí, alhora que la partitura indica la divisió entre de les parts de “Chor”, 

“Jesús” i “Chor de noys”. A la versió AM només s’indica “Posada” i “Chor de noys”, 

sense la breu dramatització que s’indueix a l’edició del full volander. 

 

La Verge a ses filles presenta també una petita diferència en el tamany de la caixa de la 

música. Els fulls volanders mesuren 12’8 cm,8 mentre que la AM abasta 13’8 cm. 

D’aquest càntic, com d’altres, es va fer més d’una edició de fulls volanders, amb 

modificacions en els gravats de la portada. 

 

Com indicarem més avall, a l’edició d’AM s’introduïren algunes rectificacions, 

poquíssimes, d’alteracions accidentals, lligadures, i dues notes modificades. Aquestes 

rectificacions, juntament amb el fet que els formats molt discordants entre els fulls 

volanders i la disposició a AM es van haver de refer, ens fan pensar que en el cas de la 

música primer apareixen els fulls volanders i després es reediten, amb rectificacions i 

esmenes de maquetació del gravat, les partitures que formaran part de l’edició AM. 
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Només dos càntics foren refets per haver-hi esmenes més importants, en la disposició 

de les veus o en la manera de repartir les veus. 

 

 Per què no s’incorporaren a l’edició AM dos càntics preexistents amb música de 

Candi, compostos abans d’iniciar-se la col·lecció –A Betlem i les Cobles del Cor de 

Jesús– si ja es van haver de retocar algun d’ells, per diferències en tamany o per breus 

retocs? Es fa difícil trobar una resposta convincent. Pel que fa a la primera, és molt 

evident que pertany a un altre tipologia de càntic. Conceptualment queda una mica 

fora de la voluntat d’aquest recull, no és de tipus popular, gens ni mica. Es tracta d’un 

“Villancico pastoril”, per a 3 veus i un extens passatge per a un solista. Per tant, ho 

hauria esgabellat, i ens sembla plausible suposar que s’optà per obviar-lo, Candi no el 

tornaria a compondre de nou. Així s’estalviaven la difícil justificació de començar per 

un càntic tan diferent a la resta. 

Sobre les Cobles ja s’ha indicat que Verdaguer les havia pensat amb la música d’una 

cançó de tradició oral –“Ja s’acaben les setmanes de Daniel”–, i que la versió de Candi 

anava lligada a una versió anterior del càntic que aparegué al llibre Idilis i Cants místics. 

 

Hem contrastat la versió suposadament primera amb l’edició AM per a poder tenir la 

constitutio textus final. L’existència de nombroses còpies manuscrites, disperses entre 

moltíssims arxius catalans s’ha tingut en compte per al que fa a les adaptacions i, 

sobre tot, per a la praxi, però no necessàriament per a la confecció de l’edició crítica. 

Al nostre país era més habitual que les capelles de música empressin versions 

manuscrites, adaptades a les seves necessitats singulars, que no l’adquisició d’edicions 

impreses. En aquest sentit, la península seguia un costum del tot diferent a altres 

contrades europees, on el més habitual era emprar edicions, damunt les quals 

s‘indicaven les modificacions a cada cas, i on els manuscrits són exemplars molt rars. 

 

Pel que fa a la lletra, sempre hem seguit l’edició crítica del text realitzada per Joan 

Requesens. Separem les síl·labes conforme a les normes actuals, sempre que això no 

impliqui alterar la versió original de Candi. En els casos que això podria passar, hem 

optat per seguir sempre la repartició de síl·labes segons l’edició d’AM. Quan l’edició 

AM reproduïa la música de les estrofes tot prenent la segona o tercera estrofa de les 

poesies, nosaltres hem optat per unificar tota l’edició i reproduir sempre la primera 

poesia dels versets i les cobles. La raó per la qual es procedia així a l’edició AM venia 

condicionada per la necessitat de resoldre de manera pràctica els casos en els que una 

sinalefa, o un vers amb canvi d’accentuació, modificaven el nombre de síl·labes per a 

encaixar amb una mateixa música a cadascuna de les cobles. Creiem que el criteri 

actual del cantaire ho pot resoldre amb eficàcia, tot convertint una negra en dues 

corxeres, posem per cas. Quan això s’esdevé, ho hem indicat amb una notació 

alternativa amb tamany tipogràfic menor. 



 

Pel que fa a la indicació del text que el canta una veu solista, i les tornades cantades 

pel cor, hem indicat sempre amb cursiva el text que o bé correspon a les tornades o 

que és cantat pel cor, per a diferenciar-lo del text que canta la veu solista, que sempre 

anirà en caràcters drets. Hem respectat la denominació que Candi va donar a les 

tornades, mantenint a la partitura el terme com a “posada”. 

 

S’han unificat, sempre que semblava coherent, els signes d’articulació. Hem separat la 

veu de solista de l’acompanyament, cosa que no es fa sempre a l’edició, o en tot cas 

s’ha indicat. Com a criteri, hem seguit l’orientació de les pliques de la notació, amb la 

separació per síl·labes, una pràctica que ja es feia a l’època en les edicions, i que va 

seguir molt metòdicament l’editor Rafel Guardia. A l’edició tant dels fulls volanders 

com a AM en els cors a uníson, s’optà per unificar la veu amb la mà dreta de 

l’acompanyament només per una raó pràctica: la partitura es destina només a 

l’organista-pianista, no al poble que canta. No hem afegit cap nou pentagrama, per 

evitar una lectura massa complexa, però sobretot per a mantenir al màxim l’esperit de 

les edicions de l’època. La raó per la qual a l’edició dels fulls volanders i a AM s’unificà 

en un mateix pentagrama la veu del cor amb la mà dreta de l’acompanyament és ben 

simple. Si s’hagués destinat un pentagrama per a la veu, o el cor, i dos per a la part de 

piano o orgue, hauria obligat a reduir el tamany de la caixa dels pentagrames, i el 

tamany de la notació. Llavors en resultaria una partitura extremadament petita per a 

la lectura. A part, convé tenir present que la majoria del poble no llegia música sinó 

que, com a molt, seguien el text. La música s’escrivia bàsicament per al pianista-

organista. Ho veiem en aquells arxius on es conserven còpies manuscrites: sempre 

s’escriuen les particel·les de les veus i del cor sense acompanyament, mentre que 

l’organista seguia una partitura on no sempre hi constava la lletra. Algunes partitures 

contenien tant la lletra original en català, com la seva traducció al castellà. En aquesta 

edició crítica, per ésser coherents amb l’edició literària, hem optat per introduir només 

la lletra original catalana. 

 

A les partitures que tenien grans dimensions, cas d’A Betlem, sempre es separava 

l’acompanyament de les veus, ja que en aquest cas sí que hi havia espai per a distribuir 

la música, i permetre’n una lectura a distància fàcil de la visió de l’intèrpret. Heus aquí 

una altra raó per a què aquesta partitura no s’inclogués a la col·lecció dels Càntics, ja 

quan es publica en temps de Verdaguer i de Candi. 

 

A la present edició crítica s’han unificat les poques indicacions dinàmiques, en el cas 

que esdonessin discordances. Hem optat per no afegir-ne cap. Només quan ha estat 

necessari hem introduït alguna observació. S’indica sempre entre claudàtors tot allò 

afegit per l’editor. 

Pel que fa als títols musicals hem seguit sempre, com a títol principal, el de la partitura 

del full volander i d’AM. Indiquem a sota, en tipografia de format menor, el títol de la 



 

poesia de Verdaguer només quan aquest és diferent al títol musical de Candi. 

Aquestes discordances ja es donaven tant a AM, com als fulls volanders. Hem optat 

per mantenir-ho.  També hem normalitzat les indicacions de tempo, agògiques i altres 

expressions en italià. L’edició digital de la música ve acompanyada per l’enumeració 

de cadascuna de les esmenes. Aquestes enumeracions es troben a l’edició digital de 

cadascuna de les partitures quan és el cas. 

Trobareu un índex en el qual consten totes les partitures que es vinculen amb la nostra 

edició de Càntics: aquelles que al seu moment aparegueren reproduïdes a l’edició AM; 

de manera separada trobareu les partitures dels Càntics pertanyents a altres 

compositors diferents de Candi, i les que nosaltres proposem com a reconstrucció dels 

càntics que s’interpretaven sobre melodies procedents de la tradició oral. 

 

 

         Francesc Cortès 

 


