Cants des del claustre
SAF & Auditexaudi & Schola Gregoriana de Catalunya
[dossier de premsa]

El nostre projecte
L’any 2012 el SAF, Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, en
col·laboració amb els cors Auditexaudi i Schola Gregoriana de Catalunya, va iniciar el projecte
Cants des del claustre, per donar a conèixer la riquesa del patrimoni històric musical conservat en
els arxius de les monges benedictines de Catalunya.
Amb la voluntat de posar a l’abast dels músics i del públic en general els cants que, des del segle
XV i fins a finals del segle XIX, cantaven les benedictines en les seves pregàries, el SAF ha
recuperat partitures antigues i peces oblidades en els seus arxius per donar-les a conèixer a
través de diferents activitats culturals: tallers de gregorià, audicions, concerts-espectacle...
Amb la reforma del monestir de Solesmes de la segona meitat del segle XIX, s’unificà la
interpretació del cant gregorià i es perdé la seva riquesa i diversitat. Quan la versió de Solemnes
passà a ser l’oficial de l’Església els cantorals monàstics de les benedictines romangueren
oblidats en els seus arxius. Al segle XX, una interpretació del decret de litúrgica del Concili
Vaticà II acabà allunyant definitivament el cant gregorià de les nostres esglésies i avui són pocs
els que intenten recuperar-lo a través dels seus cantorals originals. El SAF aposta fermament
per tornar a gaudir d’aquests cants femenins que temps enllà ressonaren pels nostres claustres.

Schola Gregoriana
de Catalunya

Auditexaudi
Cor femení nascut a Barcelona el
2012 i format per sis dones sota la
direcció de Paloma Báscones. Les
seves membres destaquen per
l'àmplia formació musical i la seva
dedicació professional en el món de
la música.
Entre els seus projectes s’inclou la
recuperació i difusió de música
antiga i la interpretació d’obres
contemporànies, com la Cantata
Kindheit per a cor femení i grup instrumental de Josep Soler, escrita pel
grup i estrenada al gener de 2013.

Cor masculí format per quinze
cantaires sota la direcció de Ramon
Vilar i Herms.
Inicià la seva activitat el 2009 a
través de la participació a les Misses
Polifòniques de la Basílica dels Sants
Just i Pastor de Barcelona.

SAF
Servei d’Arxius de la Federació
iniciat el 2012 amb la missió
d’aplegar, gestionar, conservar i
difondre el patrimoni documental de
les benedictines de Catalunya, entre
el qual es troben els cantorals dels
monestirs de Sant Pere de les
Puel·les, Santa Clara de Barcelona i
Sant Daniel de Girona.
Des dels seus inicis vetlla per la
conservació i difusió del patrimoni
musical propi, incentiva la recerca
musicològica i organitza audicions i
tallers.

D'aleshores ençà ha actuat en
múltiples actes i festivals amb la
voluntat de conrear el cant gregorià
i aconseguir la màxima fidelitat
interpretativa.

Venit lumen

Laudes d’Epifania del segle XVI

Sponsa Christi

Vestició i professió d’una monja al s.XVIII
A partir de la recerca als nostres arxius, s’ha
recuperat la cerimònia de vestició i professió
monàstica que, a inicis del segle XVIII, duien a
terme les dones en el moment de vestir l’hàbit
monàstic i de professar com a monja en un dels
monestirs de benedictines de Catalunya.
Audició composta de 13 peces, la majoria extretes
del cantoral de vestició i professió del monestir de
Sant Pere de les Puel·les, on el cor Auditexaudi
representa la comunitat de monges que acull la
novícia en la seva professió, acompanyades durant la
celebració dels clergues i beneficiats de l’església
monàstica, interpretats per la Schola Gregorian de
Catalunya.
Durada: 1h aprox.

Després del Concili de Trento (1545-1563) molts
cantorals hagueren de ser corregits per adaptar-se a
les disposicions conciliars. Aquest és el cas del
cantoral núm. 3 del monestir de Sant Pere de les
Puel·les, modificat el 1630, que conté els oficis del
dia de l’Epifania, és a dir, del dia de Reis.
Auditexaudi interpreta, en solitari en aquesta ocasió,
l’ofici de laudes que cada any la comunitat de
monges de Sant Pere de les Puel·les cantava al
despuntar el dia 6 de gener. Una pregària alegre i
festiva de lloança pel triomf de la llum i la
manifestació universal de l’infant Jesús.
Durada: 45’ aprox.

Spiritus Domini

Missa de Pentecosta del segle XVII
La Schola Gregoriana de Catalunya, en aquesta
ocasió en solitari, interpreta els cants propis i les
parts invariables de la missa del dia de la Pentecosta,
en la qual es celebrava la irrupció de l’Esperit del
Senyor i la culminació de la Pasqua.

Una passejada per la música
monàstica
Audició de cant gregorià que recorre l’any litúrgic a
través de les diferents pregàries de la jornada
monàstica (primeres vespres, matines, laudes, tercia,
sexta, nona, segones vespres i completes)
interpretades pel cor femení Auditexaudi, en
representació del cor de monges, i la Schola
Gregoriana de Catalunya que canta les peces pròpies
de la missa, com a representants de la comunitat de
clergues beneficiats del monestir.
Les 12 peces interpretades són extretes dels
cantorals emprats per les comunitats de monges
benedictines de Sant Pere de les Puel·les i Santa
Clara de Barcelona al llarg dels segles XV-XVII.
Durada: 1h aprox.

Són 13 peces extretes dels cantorals que la
comunitat de preveres i clergues beneficiats
cantaven en aquesta solemnitat durant el segle XVII
a l’església monàstica de Santa Clara de Barcelona,
desapareguda el 1716 quan el rei Felip V va fer-la
enderrocar juntament amb la resta del monestir
gòtic de Santa Clara i de trenta-vuit carrers del barri
de la Ribera per construir la Ciutadella de Barcelona.
Durada: 45’ aprox.

Què han dit de les nostres audicions?

«preciós concert espectacle […]. Unir història, patrimoni cultural, llocs com aquesta magnífica església
[Sant Pere de les Puel·les] o com serà a les [Sant Joan de les]Abadesses, és música de les esferes, o
harmonia. […] El concert conjuga peces del gregorià formidablement cantades pel grup femení
Auditexaudi, i pel Cor Gregorià d’Homes, amb aquesta naturalitat que es dóna en les celebracions
originals. […] la conjunció de l’arquitectura de l’església, ben dibuixada en la penombra, de músiques
d’estils contraposats i afins, amb formidables intèrprets, de quotidianitat històrica, deixa l’espectador
gaudint de la riquesa d’aquell entorn de Barcelona amb mirada d’il·lusió»
(Això és Barcelona, crítica musical de Jorge de Persia al concert Una vida entre guerres. La Vanguardia, 16 juny 2014)

«m’atreviria a qualificar de molt extraordinària la tasca –fins ara poc coneguda- que estant fent des del
SAF en tots sentits. Culturalment els arxius que es conserven són de molta vàlua, tant en l’àmbit històric
com en el musical; la presentació en la qual emmarquen aquests tresors és de molta qualitat: cor femení i
cor masculí de cant gregorià, orgue, atrezzo i posta en escena creen un ambient amb molt caliu [...] Tot
aquell qui ha tingut l’ocasió d’assistir-hi n’ha sortit amb molta pau interior i alhora enriquit culturalment»
(Joan Casals, organista i exprofessor de musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, juny 2016)

Contacte amb...
Coloma Boada, responsable de programació
SAF. Servei d’Arxius de la Federació
938 35 00 78 ext. 26
saf.mbc@gmail.com

Més informació a…
www.federaciobenedictines.cat
www.facebook.com/saf.mbc
twitter @SAFmbc

