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 Algunes publicacions importants: 

 BONASTRE I BERTRAN, Francesc - GREGORI I CIFRÉ,
Josep M - CANELA I GRAU, Montserrat. Inventaris dels 
fons musicals de Catalunya.Volum 8. Fons de la Catedral 
de Tarragona. Barcelona: UAB, 2015. 

 MORANT I CLANXET, Jordi. Músics de Tarragona. Barcelona:
Escua, 2010. 55 Historiats. 

 GREGORI I CIFRÉ, Josep M. Joan Crisòstom Ripollès
(+ 1746), biografia i catalogació de la producció musical 
conservada. RSAT. Tarragona, 1977. 

 BONASTRE I BERTRAN, Francesc . La Capella Musical de la
Seu de Tarragona  a mitjan s. XVIII. RSAT. Tarragona, 1977. 
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Algunes característiques de la música de 

la Catedral durant els segles inventariats. 

(del s XV al primer terç del XX). 
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Visió de conjunt  dels segles anteriors i del 1er mil·lenni. 
 
 (Credo amb melodia mossaràbiga). 
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El fons musical i responsabilitat d’ampliar-lo. 
 

 Domine Jesu Christe de Melchor Robledo. 

 Hosanna de Mn. Salvador Ritort. 

 Redemisti nos de Mn. Francesc Tàpies. 

 Adéu-siau de Joan Juncà. 
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Unificació dels arxius musicals. 
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Què fem nosaltres ara. 
 

 Volem cantar la litúrgia i no cantar durant la litúrgia. 

 Sostenir el cant de l’assemblea.  

 No es tracta de fer un concert, sinó una celebració litúrgica. 
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Hem de mantenir viu el gregorià.  
 

Llibre: 
 

  El Cant de Lloança. 

  Melodies gregorianes.  

 Tonus peregrinus i To Pasqual. 
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Al servei del diàleg entre Déu i l’assemblea. 

I ambientació. 
 
 

Músiques que ajuden a la vivència religiosa i espiritual.  
 

 Experiència personal 

 Diferents sensibilitat 

 Mediació cultural. 
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Sentit de pertinença del cor.  

 

 Escola de vida.  

 Lloc de formació.  

 Ajuda a l’assemblea a què canti el que li correspon.  

 La tessitura del cant de l’assemblea. 

  Música al servei de la lletra. 
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Ser Metropolitana i Primada ha de ser una realitat viva.  
 

 Viure i ajudar a  viure.  
 La identitat de cada celebració.  
 Contingut catequètic i evangelitzador. 

  
  Hem de ser creients, però també creïbles. 
(Bisbe P. Casaldàliga). 
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