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L’herència musical del Dies Irae                                       

7 exemples 



Audició 2. 

L’herència musical del Dies Irae                                       

7 exemples 

Primer Mendel ens va empassolar el pèsol, dos segles més tard coneguérem na Dolly i d'al-
tres bestioles clonades i avui dia els algoritmes prefiguren el nostre esdevenidor amb o sense 
el nostre consentiment. De ben segur us demanareu, què té a veure la creació musical i la 
genètica? Probablement més del que sembla a primera oïda. 

¿Seria molt agosarat parlar de càrrega genètica en termes notacionals, vull dir d'un ADN 
musical? Certament seria excessiu, ara bé hi ha algunes constants en la història de la música 
occidental que semblen immutables i es transmeten generació a generació com si aquests 
motius esdevinguessin un comú denominador de la creació sonora. 

Un dels motius que ens acompanya des de fa més d'un mil·lenni és el famós Dies Irae, una 
codificació recurrent en el mapa genètic de la música continental. Així doncs, facem un poc 
de genealogia del Dies Irae, motiu musical gregorià amb més de mil anys d'història, que cente-
nars de compositors han incorporat a les seves obres. Deu segles després ens segueix acom-
panyant, ja sigui en la seva forma genuïna gregoriana o en qualsevol de les subsegüents mu-
tacions posteriors. 

Avui només parlarem de set exemples concrets, però segurament, si ens hi poséssim de bon 

de veres, en trobaríem 70 vegades 7. La disputa per la paternitat del motiu original ens obliga 

a recular, i molt, en el temps. Gregori el Gran (segle VII), Bernat de Claravall (XII), Sant 

Bonaventura (XIII) i Tomàs de Celano (XIII) serien alguns dels religiosos amb dret a recla-

mar la pàtria potestat del Dies Irae. Tanmateix l'origen es remunta, de ben segur, més enfora 

perquè el text remet a les sibil·les gregues. 

L'origen d'aquesta ombrívola melodia no difereix gaire en el temps del de la notació musical 
(datada entre els segles IX i XII). Abans dels pentagrames, i fins i tot dels tetragrames grego-
rians, la primera notació tonal i prosòdica es limitava a petites incisions sobre les síl·labes del 
text. Segons la forma del pneuma o protonota musical (pneuma en grec vol dir respiració) el 
cantaire havia d'entonar intervals més aguts o més greus, notes més llargues o breus. 

Amb el temps la notació musical s'estandarditzà i també es complicà. Del Dies Irae medieval 
botam al Dies Irae romàntic, que tant van reverenciar els compositors del segle XIX. Malgrat 
totes les incisions i afegitons fetes, la tenebror del tema original roman avui dia intacta. 

Empoderats per la llicència a plagiar, que assisteix a tot creador que vulgui innovar, composi-

tors com Haydn, Berlioz, Saint-Saëns, Holst, Rachmaninov, Txaikovski o Ysaye van voler 

fer la seva pròpia lectura d'aquestes set notes enigmàtiques. Us oferim tan sols alguns pèsols 

d'aquesta mongetera gegantina que s'enfila ben amunt i sembla no voler aturar-se mai de 

créixer i donar fruit. 

La mongeta, el pneuma i l’ADN musical    

 
Fragment del text de la seqüència llatina del ‘Dies Irae’ 

Dies iræ, dies illa, 

Solvet sæclum in favilla, 

Teste David cum Sibylla ! 

Quantus tremor est futurus, 

quando judex est venturus, 

cuncta stricte discussurus ! 

Tuba mirum spargens sonum 

per sepulcra regionum, 

coget omnes ante thronum. 

Mors stupebit et Natura, 

cum resurget creatura, 

judicanti responsura. 

Liber scriptus proferetur, 

in quo totum continetur, 

unde Mundus judicetur. 

Judex ergo cum sedebit, 

quidquid latet apparebit, 

             Un dia d'ira serà el dia 

                en què el món serà reduït a cendra, 

tal com anunciaren David i la Sibil·la. 

Quin espant no es produirà, 

quan el jutge vindrà 

a aclarir-ho tot estrictament. 

La trompeta, escampant un so admirable 

entre els sepulcres de tots els països, 

reunirà tothom davant el tron. 

La mort i la Natura s'astoraran, 

quan ressuscitarà la humanal criatura 

per respondre davant qui l'ha de jutjar. 

Apareixerà el llibre escrit 

en què tot és contingut 

i amb el qual es jutjarà al món. 

Així, quan el jutge s'asseurà, 

el secret es mostrarà 


