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La música de la primera meitat del s. XVIII en la basílica de Sta. Maria la Major de Roma està marcada pel pas de D. Pompeo
Cannicciari (1666-1744), mestre de capella adscrit a l’escola romana i successor d’A. Scarlatti. En aquest estudi aportem dades inèdites
d’un dels compositors de música sacra més prolífics i desconeguts en l’actualitat, el qual resultaria influent en la manera de realitzar les
celebracions en aquesta basílica.
La música de la primera mitad del s. XVIII en la basílica de S. María la Mayor de Roma está marcada por el paso de D. Pompeo
Cannicciari (1666-1744), maestro de capilla adscrito a la escuela romana i sucesor de A. Scarlatti. En este estudio aportamos datos
inéditos de uno de los compositores de música sacra más prolíficos y desconocidos en la actualidad, el cual resultaría influyente en la
manera de realizar las celebraciones en esta basílica.
La musica della prima metà del settecento nella Basilica di S. Maria Maggiore a Roma è segnata dal contributo di D. Pompeo
Cannicciari (1666-1744), maestro di cappella ascritto alla scuola romana e successore di A. Scarlatti. In questo studio riveliamo dati
inediti di uno dei compositori di musica sacra più prolifici e sconosciuti adesso, chi sarebbe influente all’ora di realizzare le celebrazioni
in questa basilica.
The music of the first half of the 18th century in the Basilica of S. Maria Maggiore in Rome is marked by the contribution of D.
Pompeo Cannicciari (1666-1744), maestro di cappella attached to the Roman School and successor to A. Scarlatti. In this study we
provide unpublished information from one of the most prolific and unknown composers of sacred music today, who turned out to be
very influential in how to conduct celebrations in this basilica.
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1. Introducció
La capella musical de Sta. Maria la Major (SMM) a Roma ha passat a la història per ser una de les més importants
per la qualitat dels mestres de capella i músics. Una primera aproximació ens fa pensar que un organisme tan
prominent hauria d’haver acaparat l’atenció dels musicòlegs més destacats, però la realitat és ben diferent: d’una
banda, la major part de les investigacions s’han centrat en el sis-cents (el segle d’or de la polifonia) del qual
trobem abundant bibliografia; de l’altra, els treballs monogràfics arriben, com a molt, fins al 1709, moment en
què Alessandro Scarlatti va abandonar el magisteri en aquesta basílica, després del qual comença un absolut
silenci.
Al respecte, la música de la primera meitat del set-cents en Sta. Maria la Major –de la qual encara manquen
ulteriors estudis– es pot abordar des de dos punts de vista: el primer, pel que fa a l’organisme conegut com a
«capella musical», el qual excedeix els objectius d’aquest treball i, el segon, pel que fa a l’aportació musical del
mestre de capella qui, com a compositor, director i mestre, contribuïa a crear un cànon i un estil determinat en la
manera de realitzar les celebracions en la basílica.
En el present estudi, ens entretindrem a analitzar alguns trets generals de D. Pompeo Cannicciari (1666-1744),
mestre de capella que succeeix Scarlatti i que ocupa un dels períodes més llargs en la història de la capella
musical, ja que el trobem present durant quasi tota la primera meitat del set-cents. Per tant, el nostre objectiu
prioritari és donar a conéixer aquest autor en qüestió, que de manera arbitrària s’ha vist relegat a un segon plànol
en un moment en què la historiografia desplaça el seu punt de mira cap a la música teatral de moda, de la qual
Cannicciari es va mantenir sempre allunyat.
Aquest article està dedicat de forma monogràfica a P. Cannicciari. En primer lloc, presentem un apartat que
destaca alguns trets biogràfics sense precedents i que ens han permés de corregir algunes dades dels diccionaris
de referència. En acabant, procedirem a documentar el pas de P. Cannicciari com a mestre de capella en Sàxia
(1694-1709) i en Sta. Maria la Major (1709-1744), on ocuparà aquest càrrec fins a la seua mort. A més, tractarem
de documentar la recepció de l’obra i subratllar alguns trets analítics: uns quants, procedents de la bibliografia
preexistent i, d’altres, gràcies a l’anàlisi de la catalogació de L. Feininger i, en particular, de les obres que es
troben en l’arxiu capitular de la basílica de Sta. Maria la Major a Roma. En els moments en què la documentació
ens ho ha permés, hem consignat la referència al catàleg de Feininger, la col·locació en l’arxiu capitular de Sta.
Maria la Major i, per últim, la numeració del RISM.
Per últim, convé assenyalar que algunes dades que presentem en aquest article són el resultat d’una tesi doctoral
pendent de publicació titulada La capella musical de Sta. Maria la Major a Roma del 1709 al 1809 i l’aportació de Pompeo
Cannicciari, defesa el 5 de maig del 2014 al Pontificio Istituto di Musica Sacra (PIMS) de Roma i dirigida pel professor
Francesco Luisi.

2. Aspectes biogràfics
En aquest apartat ens detindrem a realitzar un estudi dividit en dues parts dels aspectes biogràfics més destacats
de Cannicciari. En la primera, farem una anàlisi crítica –ordenada de forma cronològica– dels principals autors i
diccionaris que s’han aturat a estudiar la figura d’aquest compositor i, en la segona, aportarem informació inèdita
2

QDV 6 (2015) ISSN 1989-8851

L’aportació de Pompeo Cannicciari (1666-1744)…

Abel Puig Gisbert

a partir dels llibres d’Status Animarum (SA) que es conserven en els arxius del Vicariat i d’Estat de Roma.
L’objectiu principal és el d’ampliar de les dades que ofereixen les obres precedents i corregir aquelles que la
documentació confirma com a errònies.
El llegat de Pompeo Cannicciari com a mestre de capella va atraure l’atenció de la historiografia vuitcentista, la
qual s’afanya a construir el primer perfil biogràfic. El 1812, Ernst Ludwig Gerber (1746-1819) redacta una
entrada per a un tal Cannicciani en la Neues historisch-biographisches Lexikon (Gerber, 1812: 627-628) de la qual, com
veurem més avall, Fétis ja dóna referència La informació que aporta Gerber i que mencionem tot seguit, malgrat
que siga la més pròxima a Cannicciari en el temps, l’hem de prendre amb relativa cautela.
D’una banda, Gerber destaca la figura de Cannicciani com a un dels contrapuntistes més eminents del s. XVII –i
no del s. XVIII– del qual es conserva, almenys en Alemanya, una sola missa per a quatre cors del 1679 en la
col·lecció del «Sr. Zelters».1 De l’altra, Gerber basa la noticia en la informació que li aporta el «Sr. Dr. Chladni»,2
el qual suposa que, com a monjo, Cannicciani hauria dedicat la vida a compondre aquest tipus d’obres en
l’obscuritat d’un monestir, context poc favorable a l’expansió de la seua fama, ja que peces com aquestes sols
interessaven a pocs coneixedors. Amb aquest argument, Gerber formula la hipòtesi sobre el profund silenci,
aleshores, de la seua literatura musical. El més important de l’aportació de Gerber és que, malgrat que part de la
informació sobre Cannicciari siga errònia, hi havia un interés per la seua obra i es formula una hipòtesi sobre els
motius pels quals el compositor, encara ignorat com a mestre de capella per Zelter,3 Chladni i Gerber, no era
més conegut.
El 1828, Giuseppe Baini (1775-1844), en les Memorie Storico-Critiche de G. P. da Palestrina, presenta en la nota 440
una relació dels mestres de capella de Sta. Maria la Major, en les quals inclou una breu ressenya sobre el període
de Cannicciari en la liberiana: «Mar. 1709. D. Pompeo Cannicciari cappellano Moretti: morì ai servigi della
basilica li 29. Decembre 1744. e lasciò il suo archivio musicale all’archivio della basilica» (Baini, 1828: 370). En
aquesta cita, Baini inclou la data de defunció i revela el llegat musical de Cannicciari, però no aporta cap altra
referència biogràfica.
El 1868, François-Joseph Fétis (1784-1871), inclou Cannicciari en una entrada en la Biographie universelle des
musiciens, que el defineix de la següent manera:
Cannicciari (D. Pompeo), compositeur, de l’école romaine, devint maitre de chapelle de l’église Sainte-Marie-Majeure au
mois de mars 1709, et mourut au service de cette basilique le 29 décembre 1744. Il légua sa bibliothèque musicale aux
archives de la chapelle où il avait passé la plus grande partie de sa vie. On a de ce compositeur des messes et des motets à
quatre chœurs, qui se trouvaient autrefois à Sainte-Marie-Majeure; mais les archives de cette église on été dépouillées de
toute la musique qui s’y trouvait, comme celles de toutes les grandes chapelles musicales de toute l’Italie. Ces pertes sont
déplorables pour l’histoire de l’art. M. l’abbé Santini, de Rome, possède diverses compositions manuscrites de Cannicciari,
particulièrement: 1º Deux messes à quatre voix. — 2º Ave Regina coeli, à quatre. — 3º Des messes à cinq voix. — 4º Deus
firmavit à trois. — 5º Salva nos à trois. — 6º Intonuit, à cinq. — 7º Cinq messes à huit voix. — 8º Une messe pastorale à
huit. — 9º Une messe à neuf. — 10º Terra tremuit. — 11º Benedictus Dominus à huit. — 12º Deux Magnificat à 4, avec
orgue. — 13º Une messe à 10 voix. — Des Répons pour la Noël, et beaucoup d’autres pièces.
Existeix una missa Ecce Sacerdos Magnus a setze veus de Cannicciari (I-Rsm, Cannicciari, 101/1; RISM ID no. 469030800), copiada per
Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800), Sing-Akademie zu Berlin, Notenarchiv, Berlin (D-Bsa/ SA 308) segons consta al RISM ID
no. 469030800. En la que es troba a Dresden llegim, segons apunta Feininger, la indicació «fatta nell’anno 1679» (Cf.: Feininger, 1964:
12, i RISM ID no. 469030800) de la qual parlarem més avall. Ens demanem si es tracta del mateix manuscrit de què parla Gerber.
2 Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827), físic i músic alemany.
3 És molt probable que es tracte de Carl Friedrich Zelter (1758-1832), compositor alemany.
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Il y a beaucoup d’apparence que ce maitre est le même qui a été nommé Cannicciani par Gerber (Neues Lex. Der
Tonkünsiler), et qu’il dit être auteur d’une messe à seize voix en quatre chœurs, datée de 1679. (Ne serait-ce pas 1697 qu’il
faut lire?) (Fétis, 1868: 175.)

El musicòleg belga se centra només en el període de SMM, reprodueix les dates de Baini i ignora el període
precedent de Cannicciari en Sàxia. Resulta interessant, però, que Fétis cita la biblioteca de l’abat Fortunato
Santini (1778-1861), del qui parlarem més avant, la qual conserva peces manuscrites de Cannicciari i fa
referència, com hem vist més amunt, a Gerber.
El 1887, el Dizionario Universale dei Musicisti de Carlo Schmidl (1859-1943) arreplega les consideracions de Fétis i,
com a principal aportació, fixa per primera vegada la data de naixement de Cannicciari a Roma en el 1670. La
resta de l’entrada es limita a esmentar el període de Cannicciari en SMM, a citar la vasta producció de música
religiosa i a l’existència d’autògrafs en la biblioteca de Santini. També menciona les composicions publicades en
el segon volum de la col·lecció Musica divina (Proske, 1854: XXV-XXVI), que prendrem en consideració en
l’epígraf dedicat als aspectes analítics.
Durant el s. XX, el nom de Cannicciari ha estat considerat en tots els diccionaris musicals de referència. El
primer dels autors del s. XX és Robert Eitner (1832-1905), qui en el diccionari biogràfic del 1900 segueix Fétis i,
per tant, ignora la data de naixement aportada per Schmidl (Eitner, 1900: 310). Eitner fa referència a diversos
manuscrits de música de Cannicciari repartits en diverses biblioteques (Berlin, Viena, Dresden i Bolonya), un
assumpte que reprendrem més avall en l’epígraf dedicat a l’obra del compositor.
El 1929, Karl Gustav Fellerer (1902-1984) dedica unes pàgines a analitzar l’estil de Cannicciari, qüestió que
també considerarem més avall, però, pel que fa als aspectes biogràfics, es limita a repetir les dates del període de
SMM que anunciaven les fonts precedents (Fellerer, 1929: 204-207).
El 1937, D. Antonio Allegra presenta al PIMS de Roma una tesi breu en la qual constata l’activitat de Cannicciari
com a mestre de capella en Sàxia del 1694 al 1709.4 La tesi, centrada en l’activitat musical de Sàxia, revela el
període de Cannicciari com a mestre de capella abans de ser nomenat com a tal en SMM, una dada ignorada fins
aleshores en totes les fonts precedents. El 1950, P. De Angelis també fa una breu referència al període de
Cannicciari en Sàxia, malgrat que el situa entre 1699 i 1706, unes dades que els autors posteriors han corregit.
El 1975, la professora Maria Caraci Vela publica l’entrada de Cannicciari en el Dizionario Biografico degli Italiani
(DBI), que inclou, entre altres referències, el càrrec que va exercir com a «Guardiano della sezione dei maestri»
en la «Congregazione dei Musici» l’any 1698 i del 1715 al 1718, i resulta la més detallada fins ara junt a l’article
del professor Sergio Durante publicat en el DEUMM (Durante, 1985: 92-93). En l’actualitat, diccionaris com la
MGG i el New Grove arrepleguen l’entrada redactada per S. Gmeinwieser. Els professors Caraci, Durante i
Gmeinwieser validen la data de naixement proposada per Schmidl el 1887 (que la documentació ens ha permés
de rectificar), reconeixen el període de Cannicciari en Sàxia, el càrrec com a Guardià de la Congregació i la
importància de la tècnica i l’estil de les obres.

4

I-Rims, ALLEGRA, A. (1937): «Mastri e Cantori nella Cappella di S. Spirito in Sassia (1551-1737)», 51-58.
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A continuació, citem les fonts en què es basen els esmentats estudiosos per a redactar l’entrada de Cannicciari,
tal i com apareixen en els respectius diccionaris de referència:
DBI:
DEUMM:
MGG:
OMO:

Dizionario Biografico degli Italiani
Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti
Die Musik in Geschichte und Gegenwart
Oxford Music Online

Diccionari

Fonts

DBI
1975

G. Baini, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di G. P. da Palestrina, Roma 1828, 1, p. 370; II, p. 316;
J. Killing, Kirchenmusikal. Schätze der Bibliothek des Abbate Fortunato Santini, Düsseldorf 1911, p. 483; K.
G. Fellerer, Der Palestrinastil und seine Bedeutung in der vokal. Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts, Augsburg
1929, pp. 204-07; O. Ursprung, Die kathol. Kirchenmusik, Potsdam 1931, pp. 230, 237; P. De Angelis,
Musica e musicisti nell'arcispedale di S.Spirito in Saxia, Roma 1950, p. 53; G. Gaspari, Catal. della Bibl. del
liceo musicale di Bologna, II, Bologna 1892, pp. 47 s.; L. Feininger, Catalogus thematicus et bibliogr. Pompei
Cannicciarii operum, in Repertorium liturgiae polychoralis, Trento 1964; E. L. Gerber, Neues historisch-biograph.
Lexikon der Tonkünstler, I, Leipzig 1812, p. 627; F. J. Fétis, Biogr. univ. des musiciens, II, Paris 1875, p. 175;
C. Schmidl, Diz. univ. dei musicisti, I, p. 286; L. Eitner, Biographisch-bibliograph. Quellen-Lexikon der
Musiker, II, p. 310; Die Musik in Gesch. und Gegenwart, XV (1973), coll. 1291 s.; Enciclop. della Musica
Ricordi, I, Milano 1963, p. 380.

DEUMM
1985

L. Feininger, La scuola policorale romana del Sei e Settecento, in Collectanea Historiae Musicae, II, Firenze,
1956; ID., Catalogus thematicus et bibliographicus Joannis de Georglis: operum sacrarum omnium, in Repertorium
Liturgiae Polychoralis, II, Trento, 1964.

MGG

SANTE PESCI, Inventario di tutte le carte di musica che lasciò il quondam Pompeo Cannicciari in S.
Maria Maggiore (Ms.), Rom 1747, Abdr. in: L. Feininger 1964; GEBERNTL (1812); G. BAINI,
Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, 2 Bde., Rom 1828, Bd. 1, 370;
Bd. 2, 316; Nachdr. 1966; FÉTISB (1875); G. GASPARI, Catalogo della bibl. del Liceo Musicale di Bologna,
Bd. 2, Bologna 1892, 47f.; Nachdr. ebd. 1961; EITNERQ (1900); J. KILLING, Km. Schätze der Bibl.
des Abbate Fortunato Santini, Düsseldorf, 1911, 483; SCHMIDLD (1926); K. J. FELLERER, Der
Palestrinastil und seine Bedeutung in der vok. KM. des 18. Jh., Agb. 1929, 204-207; Nachdr. 1972; O.
URSPRUNG, Die kath. KM., Postdam 1931, 230-237; P. DE ANGELIS, Musica e Musicisti
nell’arcispedale di S. Spirito in Sassia, Rom 1950, 53; GROVED (1954); L. FEININGER, La scuola
policorale romana del Sei e Settecento, in: CHM 2, Flz. 1957, 193-201; Enciclopedia della musica, Mld. 1963,
380; L. FEININGER, Catalogus thematicus et bibliographicus Pompei Cannicciarii operum sacrorum omnium, in:
Repertorium liturgiae polychoralis, Bd. 2, Trient 1964; La musica, enciclopedia storica, diz., Turin 1968ff.;
M. CARACI, in: DBI (1975); S. GMEINWIESER, in: NGroveD (1980); S. DURANTE, in:
DEUMM (1985); I manoscritti polifonici della bibl. musicale L. Feininger presso il Castello del Buonconsiglio di
Trento, Kat., hrsg. von Cl. Lunelli, Einl. von Fr. Luisi, Trient 1994 (=Patrimonio Storico e artistico del
Trentino 16).
DBI (M. Caraci)
EitnerQ
GerberNL
MGG1 suppl. (S. Gmeinwieser) [OMO]
P. De Angelis: Musica e musicisti nell'arcispedale di S. Spirito in Saxia (Rome, 1950)
L. Feininger: Catalogus thematicus et bibliographicus Joannis de Georglis: operum sacrarum omnium (Trent, 1964)
[incl. transcr. of S. Pesci: Inventorio di tutte le carte di musica che lasciò il quondam Pompeo Cannicciari in S
Maria Maggiore (MS, 1747)]

OMO
1980

Taula 1: fonts en què es basen els principals diccionaris de referència per a redactar l’entrada «Cannicciari, Pompeo»
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Com podem comprovar, la professora Caraci esmenta les fonts que hem contrastat i contempla la catalogació de
L. Feininger. El prof. Durante cita només dues fonts bibliogràfiques i omet els treballs anteriors, però presenta
un resum del catàleg de Feininger, mentre que el prof. Gmeinwieser integra el treball de la prof. Caraci, contrasta
Eitner, Gerber i De Angelis i integra un catàleg en què cita múltiples fonts.5 Més avant ens entretindrem en
l’estudi de la catalogació de les obres de Cannicciari.
Tal com hem anticipat, les dades biogràfiques de Cannicciari són escasses i, en alguns casos, fins i tot dubtoses o
errònies. Per tant, procedirem de seguida a corregir i ampliar els aspectes més rellevants a partir d’allò que ens ha
permés la documentació.
La data de naixement de Cannicciari està fixada el 1670 a Roma. En canvi, no trobem cap document que ho
acredite, ja que els autors successius s’han limitat a repetir fins ara, com hem dit, la data errònia aportada per
Schmidl el 1887. Com que el primer càrrec com a mestre de capella el va exercir en l’església de «S. Spirito in
Sassia», vam procedir a consultar els llibres Stati d’Anime (SA) de Sàxia que es conserven en l’arxiu del Vicariat de
Roma. En efecte, el nom de Pompeo Cannicciari apareix en esta zona de Roma, però la documentació presenta
distintes contradiccions pel que fa a l’any del naixement, com veurem de forma detallada més avall. Per exemple,
la primera vegada que el localitzem vivint a Roma és el 1679,6 a l’edat d’onze anys, i el naixement es podria
retrotraure al 1668. En canvi, dues fonts ens permeten avançar la data de naixement al 1666: d’una banda, el
llibre d’SA del 1687 apunta l’edat de 21 anys (n. 1666),7 la més antiga que podem acreditar i, de l’altra, és
coincident amb les dades que aporta el Liber Mortuorum de «S. Francesco di Paola ai Monti», el qual fixa la data de
defunció el 29 de desembre del 1744 als 78 anys d’edat (n. 1666), un llibre que ofereix una major precisió: «29.
Anno Dni 1744. die 29. Xbris. D. Pompeus Cannicciari, Susceptis Paenitentiae, et extremae unctionis, Animam
Dio reddidit die 29. d:i aetatis suaem annorum 78. [...]».8 Per tant, optem per fixar la data de naixement de
Cannicciari el 1666, i procedim a corregir l’aportada pels autors precedents des d’Schmidl.
Del lloc de naixement tampoc no podem avalar que fóra, com repeteixen els diccionaris, a Roma. La
documentació apunta la procedència de Valentano, municipi de la província de Viterbo. Per exemple, en el llibre
d’SA de Sàxia del 1682, llegim: «Pompeo Cannicciari dà Valentano 15»9 i, el 1684, «Pompeo Cannicciari di
Apollonio dà Valentano 17»,10 raó per la qual resulta ser fill d’un tal Apollonio, del qual no hem recuperat cap
altra referència. Per tant, hem de descartar que fóra nat a Roma, malgrat que s’hauria format en aquest ciutat des
de molt menut ja que, com hem avançat, la primera vegada que hi figura és gràcies al llibre d’SA de Sàxia del
1679 a l’edat d’onze anys, dada que tampoc no ens permet descartar que, al marge de la seua procedència, vivira
abans en una altra zona de la ciutat.
Una altra dada que no ens ha estat possible de certificar i que repeteixen alguns autors com Proske, Caraci i
Durante és la condició sacerdotal de Cannicciari, de vegades anunciat en algunes de les còpies de les seues
composicions, en el títol de les quals podem llegir: «A moll Messe | von | Pompeo Cannicciari | Priester in
Rom bei Sa. Maria Maggiore | gebor. 1669, + 29. Dez. 1744»,11 o, com apunta Santini, «Missa cui Titulus |
A-Wn; D-Bsb, BGD, DI, Mbs, Mf, Mk, Mm, MÜs, Po, Rp, TRb, WS; GB-Lbi, Ob Tenury; I-Bc, Nc, Rf, Rsg, Rsm, Rvat, segons les
referències d’OMO.
6 I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1672-1680)», sign. 63, 1679, s/p.
7 I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1681-1689)», sign. 64, 1687, s/p.
8 I-Rvic, Liber Mortuorum ab an 1735 qe 1751, fons S. Francesco ai Monti, «Morti V (1735-53)», f. 201.
9 I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1681-1689)», sign. 64, 1682, s/p.
10 Ivi, 1684, s/p.
11 Bistum, Archiv, Passau (D-Po/ Cannicciari 1) RISM ID no. 456002240. Cf.: Haberkamp, 1993: 59.
5

6

QDV 6 (2015) ISSN 1989-8851

L’aportació de Pompeo Cannicciari (1666-1744)…

Abel Puig Gisbert

Tempore e Necessitatis | Quinis. Senis. Septenis. Octonis. Novenisque vocibus | concinenda | Auctore | Rndo
Dom. Pompeo Canniciari | S. M.ae Majoris Musices Moderatoris | 1706»,12 atribució que assenyalen els copistes
de manera pòstuma. A més, és probable que la condició de «capellano Moretti» que anuncia Baini haja induït a
error (Baini: 1828: 370) ja que, tal com hem pogut descobrir en la documentació de l’arxiu capitular, els capellans
moretti no tenien l’obligació d’estar ordenats, malgrat que calia haver rebut els ordes menors o «prima tonsura»,
un requisit que complia Cannicciari.
Al respecte, en el llibre de les ordenacions sacerdotals de l’arxiu del Vicariat de Roma hem vist que Cannicciari
l’havia rebuda el dissabte dia 9 d’abril del 1707 en St. Giovanni Laterano: «Ad Primam Tonsuram [...] Pompeius
de Cannicciaris dioec[esim] M[on]tis Falisci».13 Com observem, Cannicciari procedia de la diòcesi de
Montefiascone («Montis Falisci») en la província de Viterbo, dada que corrobora, una vegada més, que no era
romà. Per contra, no ens ha arribat cap document que certifique que Cannicciari haguera rebut els ordes majors,
els quals l’hagueren convertit en diaca o sacerdot. Per tant, la documentació només ens permet acreditar que
Cannicciari no era laic i que havia esdevingut clergue –que no sacerdot– quasi dos anys abans del transferiment a
SMM, on serà nomenat capellà moretti el dia 3 de maig del 1712.14
Els llibres d’SA ens han permés obtenir informació sobre la permanència de Cannicciari a Roma, gràcies als
quals hem individuat alguns aspectes biogràfics inèdits fins al moment, com les distintes cases que habità i els
membres amb qui es va rodejar el mestre, alguns d’ells nobles i religiosos destacats. En l’època, l’SA eren un
registres en què els rectors de les parròquies consignaven algunes dades dels habitants per nuclis familiars, es
consignava qui vivia en cada casa, amb el nom, cognom i alguna referència que facilitava la identificació de la
persona, seguida de l’edat. Aquests llibres estaven dividits per barris i s’organitzaven a partir de l’itinerari de les
visites. Com que el cens es realitzava abans de Pasqua, anaven acompanyats de la lletra «C» per a indicar
l’expressió «comunicato» i fer constar aquelles persones que havien rebut la comunió pasqual. Si, d’una banda,
les dades dels SA constitueixen una font essencial per als estudis demogràfics, socials, toponomàstics i de
recerques genealògiques per famílies, de l’altra, les hem de prendre amb cautela, ja que sovint vindran plenes de
vacil·lacions en els números de les cases i en les edats dels familiars, que poden variar d’un any a un altre.
A continuació, presentem el resultat d’una recerca obtingut a partir dels llibres d’SA dels fons de St. Esperit en
Sàxia, conservats en l’arxiu del Vicariat de Roma, i de St. Francesc de Paula, en l’arxiu d’Estat de Roma. En cada
any, podrem comprovar com la data de Cannicciari presenta oscil·lacions, que hem consignat entre parèntesi, a
banda de les distintes cases que habita i les persones que l’envolten.
En 1679, situem Cannicciari en «Case Borgo, S. Spirito», «Salita di S. Spirito», casa núm. 84 de l’anomenat
«Vicolo delle Scole pie», «[…] che và dallo Spedale di San Spirito alla Traspontina detto ancora oggi dì, il Vicolo
delle Scuole Pie» (Piazza, 1698: 172), equivalent de la qual seria l’actual «Via San Pio X». En aquesta casa llegim
la indicació «vacua» seguida de tres noms: «Gio: Batta Cimapane figlio di Venantio 19», «Fran.co Bonanni 13» i
«Pompeo Cannicciari 11», raó per la qual inferim que compartia habitatge amb altres dues persones amb l’edat
Còpia de Fortunato Santini, Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs/ SANT Hs 831) RISM ID no. 451013124, catalogada en FeiC
com a I.9 sense referències. Trobem una altra còpia amb indicacions similars: «Missa | Tempore necessitatis | quinis, senis, septenis,
octonis, novenisque vocibus | concinenda | Auctore | Reverendo D. Pompejo Cannicciari | in Ecclesia S. M. Majoris | Musices
Moderatore | 1736», en KBM 5/3, pàg. 16, Bayerische Staatsbibliothek, Musikabteilung, München (D-Mbs/ Coll. mus. Max. 53) RISM
ID no. 450054330.
13 I-Rvic, Liber ordinat. 1704-1710, sign. 29, f. 126.
14 I-Rsm, Possessi, f. 161r.
12
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que acredita la documentació.
En canvi, l’SA del 1680 el situa en la «82. Casa dellasud.ta Chiesa Nova», una dada que resulta confusa si tenim en
compte que el llibre es circumscriu a les cases del «Borgo di S. Spirito» i l’anomenat «Vicolo delle Scole Pie». Ara
conviu amb «Gio: Batta Cimapane figlio di Venantio 20», «Pompeo Cannicciari 12» i «Ottavio 21».15 Les dades
ens ajuden, una vegada més, a fixar l’any de naixement abans del 1670.
L’any 1681, no s’anota cap referència de Cannicciari en el llibre d’SA de Sàxia.
El registre del 1682 manifesta que està en una de les llars d’un tal Moretti, de qui la documentació no aporta més
detalls, que era propietari del conjunt comprés, aleshores, entre els números 28 al 34 d’un recompte de cases que
s’ubica després de «Longara, mano dritta», el qual comença amb el «Monastero delle Monache Carmelitane
Scalze detto Regina Caeli di S. Teresia», convertit en presó el 1881. En la casa núm. 32 de Moretti, se’ns
proporcionen indicacions del lloc de procedència dels habitants, que hem indicat entre claudàtors: «Prudenza di
Gio: Domenico Dondini senese [Siena] 48», «Eleonora de Nobili del g. Antonio rom[ano]. 20», «Maddalena
Rosati zitella rom[ana]. 60», «Gioseppe de Nobili figlio del d.º Ant.º 21», «Gio: Batta Cimapanni del g. rinaldo di
Marano [Nàpols] 24», «Pompeo Cannicciari dà Valentano [Viterbo] 15».16 La documentació aclareix que
Cimapane i Cannicciari conviuen amb altres membres i que, Cannicciari, havia complit els 15 anys el 1682
perquè el cens s’hauria realitzat després del seu natalici i no abans, com era el cas del 1680.
El 1683, sota la indicació «is Martij 1683», Cannicciari té 15 anys, raó per la qual hauria nascut després de març
però abans de Pasqua, moment en què es realitzava el llibret de l’estat de les ànimes. La ubicació, a pesar de ser
inexacta, apareix, com en l’any anterior, prop de l’església de St. Francesc de Sales i del monestir femení «di
Regina Coeli» dit «delle Mantellate», que dóna nom al carrer homònim. En la «8. Casa app.r, e Giardino di Carlo
Miraldi», al costat de la «Casa 7.ª e Giardino del S. Gio. Giacomo de Rossi», trobem els següents habitants:
«Madalena Rom[an]a 60», «Pompeo Cannicciari fig. d’Apolonio da Valentano 15» i «Marco L. Btta Ramazzotti
da Belvedere 27». Si, d’una banda, Cannicciari ja no resideix en la casa de Moretti, conviu encara amb la Sra.
Magdalena Rosati en la de Carlo Miraldi.
El 1684, es registra una referència en el llibre d’SA que situa Cannicciari en la casa «49. Di Tomaso Claudio
tenuta del S.r D. Paolino», contígua a les cases «48. Di Carlo Cornaro, ò sia Miraldi», en què el llibre situa
Cannicciari l’any precedent, i la «47. Casa, e Giardino del S.r Jacomo de Rossi Stampatore, Capo al Vicolo, mano
dritta», raó per la qual pensem que no hauria canviat de zona, però sí de casa, ja que les referències es repeteixen
a partir d’aquest any. En aquesta casa convivien «Marco Ant.º Landi f. Stefano Bolognese 43», «Maddalena
Proietta di S. Spir.º 60», «Pompeo Cannicciari di Apollonio dà Valentano 17» (aquesta dada avança el naixement
de Cannicciari a l’any 1667) i «Bartolomeo Proietto di S. Spir.º 14».
El 1685, continua en la mateixa ubicació «49. di Tomaso Claudio tenuta dal Sig.r D. Paolino», casa contígua a les
núm. 48 i 47 tal com hem assenyalat abans, i precedent de la núm. «50. delle Monache di S. Silvestro». La casa
està ocupada per tres habitants: «Madalena Proietta di S. Spirito 61», «Pompeo Cannicciari d’Apollonio dà
Valentura [sic] 18» i «Cristoforo f. Cristoforo da Monticello 21». Com abans, la data de naixement es podria
avançar al 1667.
15
16

I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1672-1680)», sign. 63, 1680, s/p.
I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1681-1689)», sign. 64, 1682, s/p.
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El 1686, el número de la casa canvia en el llibre d’SA i apareix com a «50. di Tomaso Claudij, tenuta dal S.r D.
Paolino Nardi», en la qual conviuen «Madalena proietta di S. Spto 62», «Pompeo Cannicciari d’Appol.º dà
Valentara [sic] 19», «Nicolò ... Francesco sev. 17» i «Maria ved. Ant.º Scarafetta da Rocca di mezzo [L’Aquila]
50». Altres llogaters apareixen sota la indicació «in d.ª», els quals ocuparien diversos apartaments de l’edifici. Una
vegada més, la data de naixement es podria avançar al 1667. És a partir d’aquest any quan Cannicciari comença
la tasca de compositor, huit anys abans de ser nomenat mestre de capella de St. Esperit en Sàxia el 1694, malgrat
que durant aquest període (1686-1693) només tenim constància d’unes dotze composicions.
En el cens del 19 de febrer del 1687 comprovem que Cannicciari es trasllada a viure a les cases de «S. Spirito»,
entre les quals es repartia el personal que estava al servei de l’església i de l’hospital. De les diverses cases,
trobem la núm. 15 senyalada com a «Cantina»; la 16 per les «Zitelle p. cura de Pueri»; 17 «Portinari»; 18 «Forno»;
19 «Macello»; 20 «Diverse persone, che habitano in S. Spo.» i 21 «Ospedale», per citar alguns exemples. A partir
d’aquesta data, es traslladarà Cannicciari a la casa núm. 20, en què convivien 10 ànimes i que, sota la
denominació «Diverse persone», acollia el tresorer, l’exactor, altres assistents i familiars d’algun canonge. Aquest
últim és el cas de Cannicciari, qui apareix citat com a «Nep.te del S.r D. Paolino Can.co Relig.º», del qual parlarem
més avall, a l’edat de 21 anys. Aquesta data retrotrau el naixement de Cannicciari a l’any 1666, el més antic de
tots. És molt probable que la casa de «D. Paolino» que habitava Cannicciari del 1684 al 1686 fóra propietat del
canonge homònim de Sàxia, el qual li hauria facilitat, com a nebot, una primera casa de la seua propietat i, en
acabant, un accés a Sàxia des del qual iniciaria o continuaria un període de formació més centrat en els interessos
del músic.
El cens del 8 de març del 1688 proporciona més informació sobre Paolino Nardi, qui habita la casa núm. 2
destinada als «R Rev Sig.ri Can.ci; e Religiosi di S. Spo. [...]», el qual ocupa el càrrec d’«Scalco» dels canonges i
compta amb 69 anys d’edat. Aquesta dada és rellevant, si tenim en compte que l’«scalco» (terme que deriva del
llatí «scalcus» i significa servidor) no s’ha de confondre amb el cap de cuina o el carnisser («trinciante»), ja que a
l’època barroca era el superintendent de l’art culinari principesc i aristocràtic, el qual dirigia els fogons i la
servitud, organitzava els banquets al mínim detall i era de rang elevat: un gentilhome o cortesà que tenia dret a
vestir de forma refinada i a portar barba, bigot i perruca, privilegis restringits a la noblesa. Per tant, l’oncle era un
bon aval del jove Cannicciari, que comptava amb uns 21 anys d’edat, el qual estava rodejat de gent destacada del
clero i la noblesa.
Les dades de març del 1689 (sense dia exacte) no aporten més informació, excepte que les «Diverse persone» es
trobem en la casa núm. 21., numeració que es mantindrà a partir d’aquest any. Cannicciari compta amb 22 anys
(dada que situa, per segon any consecutiu, la data de naixement en l’any 1667) i, a partir d’ara, apareixerà en els
censos successius amb la distinció de «S.r». L’oscil·lació de l’edat és un fet permanent en els llibres d’SA i que
afecta la resta de persones, ja que Paolino Nardi, per exemple, que ara apareix com a «Decano», compta amb una
edat de 72 anys, a diferència de l’any precedent que en tenia 69. Per tant, resulta difícil fixar una data exacta de
naixement degut a les freqüents variacions.
En el cens del 6 de març del 1690, Cannicciari compta amb 23 anys (hauria nascut el 1667) i viu en la casa núm.
21 de Sàxia.17 Com que Cannicciari no apareix en el llibre d’SA del 1691, la seua permanència en Sàxia acabaria
en el període 1690-1691, ja que a partir del 1692 es transfereix a un nou habitatge. És molt probable que Paolino
Nardi morira cap al 1690, raó que estimularia el trasllat de Cannicciari.
17

I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’anime (1690-1700)», sign. 65, 1690, s/p.
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Des del 1692 fins al 1703, Cannicciari es trasllada al «Monte di S. Onofrio à mano destra», prop del complex de
Sàxia. Del 1692, trobem el nom en un document de difícil lectura en el qual apareix el nom de Cannicciari a
l’edat de 24 anys (una vegada més, la documentació ens remet a la data de naixement del 1668).
El 1693, apareix Cannicciari a l’edat de 25 anys (n. 1668) en companyia, una altra vegada, del Sr. D. Francesco
Bonanni (de Bagnaia, Viterbo), que compta amb 27 anys. Convé destacar la coexistència amb Bonanni, el qual ja
visqué amb Cannicciari l’any 1679 en la «Salita di S. Spirito», quan els dos comptaven amb l’edat d’11 i 13 anys
respectivament. Podem imaginar una vida paral·lela entre els dos personatges, els quals, procedents de Viterbo,
s’instal·len a Roma des d’una edat primerenca, ciutat en la qual ambdós desenvolupen una carrera musical. De
fet, constatem la presència de Bonanni en Sàxia des del 1696, quasi dos anys després que Cannicciari ocupara la
plaça de mestre de capella, i també serà apuntat com a músic forà en les celebracions extraordinàries de S. Maria
la Major compreses entre els anys 1709-1717. En algunes solemnitats apareix, junt a Bonanni, la indicació
«Battuta», que expressa la participació com a director en els primers anys en què Cannicciari havia esdevingut
mestre de capella en SMM, i que posa de manifest, al seu torn, l’estreta amistat entre els dos músics.
En el cens de l’1 d’abril del 1694, ve anotat Cannicciari a l’edat de 26 anys (n. 1668), amb el Sr. D. Francesco
Bonanni, de 28, en la mateixa casa. La carrera prolífica de Pompeo Cannicciari com a compositor comença
aquest any, en què es nomenat mestre de capella en l’església de St. Esperit en Sàxia, càrrec que desenvoluparà
fins a març del 1709, quan es trasllada a Sta. Maria la Major. El nombre de composicions de Cannicciari
s’incrementa aquest any de forma notable, només pel fet d’haver de donar resposta a les exigències laborals –i
litúrgiques– del nou càrrec.
El 1695, Cannicciari apareix a l’edat de 28 anys (n. 1667), sense cap altra referència a casa compartida. En els
censos dels anys 1696 i 1697, hi figura a l’edat de 29 anys i, en ambdós casos, consta com a que viu sol.
Durant l’any 1698, als 30 anys d’edat (n. 1668) fou «Guardiano della sezione dei maestri» de la Congregació de
músics de Roma, un càrrec de responsabilitat i prestigi, i apareix en el cens de Sàxia com a «Mro di Cap.ª» per
primera vegada. El 1699, és registrat amb 31 anys; el 1700, amb 32; el 1701, amb 33; el 1702, amb 34.18 El 1703,
destaca la referència a Cannicciari com a mestre de capella però sense edat, i és l’últim any en què apareixerà en
la «Salita di S. Onofrio». Les dates precedents remunten la data de naixement de Cannicciari a l’any 1668.
Des del 1704 fins al 1732, Cannicciari es trasllada a viure al palau del comte Antonio Francesco Soderini, situat
en l’«Stradone» de St. Esperit en Sàxia. Aquest període de 28 anys és decisiu, ja que ens permet afirmar que el
trasllat a Sta. Maria la Major com a mestre de capella l’any 1709 no va suposar un canvi de residència i, per tant,
Cannicciari va declinar el dret a usar la casa que li atorgava el Capítol. A més, la resolució capitular de l’1 de
desembre del 1726,19 a través de la qual se suprimia el dret a casa per al mestre de capella, no va afectar
Cannicciari perquè, com ja hem advertit, vivia amb el comte Soderini i la seua família.
El 1704, en la casa núm. 85 (variable en la documentació) de l’«Stradone» de St. Esperit en Sàxia, habitava «Il S.r
Pompeo Cannicciari Mastro di Cappella di S. Spirito» amb la família Soderini, formada pel matrimoni entre el
comte Antonio Francesco Soderini i la comtessa Vittoria Muti, els quals tenien quatre fills: Nicolò, Tomaso,
18
19

I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1701-1709)», sign. 66, diversos anys, s/p.
I-Rsm, Atti Capitolari 9 (1721-1750), ff. 90-91.
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Lorenzo i Maria Isabella. Abans de la «famiglia», terme amb el qual el llibre d’SA designa al personal de servicis,
apareix Cannicciari, com un noble més. Per exemple, per la documentació del 1710 tenim notícia que el personal
de servici estava format per «Margarita Cameriera», «Giacomo suo marito servit[o]re», «Orsola Lucatelli vedova»,
«Christofaro servitore», «Antonio Ser[vito]re» i «Pietro Cocchiero», que també presenta variacions al llarg del
temps. Del personal, cal destacar la presència del cotxer, que no és referida en els anys precedents. A partir del
1711,20 Cannicciari comença a aparèixer com a mestre de capella de Sta. Maria la Major. L’any 1715, observem
una línia horitzontal que separa la família Soderini de Cannicciari i el personal de servici, malgrat que, sovint,
aquesta marca apareix en el llibre d’SA després del compositor. En algunes ocasions, la documentació situa
Cannicciari vivint amb Soderini i, en altres, amb el personal de servici, anomenat «famiglia», com ocorre el 1719
o 1731; de fet, el 1725, trobem l’expressió «in detta casa»,21 fet que indica que vivia en el palau de Soderini, però,
probablement, en un altre apartament. Durant aquests anys no trobem cap referència a l’edat del compositor,
omissió que s’estén fins al 1723.
El 1724 i el 1725, el llibre d’SA registra l’edat de Cannicciari en 53 anys (n. 1669-1670). En canvi, el registre del
1729-1732,22 anota les edats compreses entre 57-60 anys, dada que remunta el naixement a l’any 1672, la data
més tardana que apunta la documentació.
El 1732, la indicació «Convittore» acompanya Cannicciari, una designació que podria fer referència al mestre
com a col·legial, que conviu amb la família o persona que rep aliments a canvi de pagament o servicis. En
qualsevol cas, no hi ha cap peça de Cannicciari profana o religiosa en l’arxiu dels Soderini i, en cas d’oferir un
servei, seria de forma pràctica o per organitzar encontres musicals, dels quals tampoc no tenim constància.
A partir del 1733, Cannicciari deixa de conviure amb la família Soderini i es trasllada a la «Domo Turchetti sita in
Viculo Cimarra»,23 llibre d’SA que pertany a St. Francesc de Paula i no a Sàxia. Val a dir que el fons de St.
Francesc de Paula està repartit entre l’arxiu del Vicariat i l’arxiu d’Estat de Roma i, per tant, hem hagut
d’examinar els llibres d’SA del fons paulí conservat en l’arxiu d’Estat per tal de seguir la pista de Cannicciari. Si,
d’una banda, no llegirem mai més el nom de Cannicciari en cap llibre d’SA, sí que hem descobert una descripció
més precisa de la nova residència que pertany a l’any 1725, abans del trasllat: «casa di Torchetti n. 221, vicolo
delle carrette verso Cimarra»,24 lloc en què morirà. Del mateix any, el llibre d’SA constata la presència d’altres
músics que vivien per la zona: «Ferruzzi Cappellano 40»25 (localitzem un Domenico Ferruzzi a SMM del 17091726); «Giusep. de Luca das Lorenzo 50» (en «Salita di S. Lorenzo», contralt de SMM del 1695-1761, per tant,
actiu en la liberiana des dels 20 anys) i «Innocenzo Fede M.º di cappella 58», per citar alguns exemples. Aquesta
casa es trobava més a prop de Sta. Maria la Major.
Per últim, existeixen dues fonts que fan referència a la mort i el soterrar de P. Cannicciari: una, el Liber Mortuorum
1735-1751 de «S. Francesco ai Monti» en l’arxiu del Vicariat de Roma i, l’altra, el Libro dei morti 1611-1803 de
SMM. En St. Francesc de Paula, amb les següents indicacions:

I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1710-1719)», sign. 67, diversos anys, s/p.
I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1720-1725)», sign. 68, 1725, s/p.
22 I-Rvic, Fondo S. Spirito in Sassia, «Stati d’Anime (1729-1734)», sign. 70, diversos anys, s/p.
23 I-Rvic, Liber Mortuorum ab an 1735 qe 1751, fons S. Francesco ai Monti, «Morti V (1735-53)», f. 201. Com veurem després, aquesta casa
és on mor i, per tant, l’hem pressa com a última residència.
24 I-Ras, Inventario 305/III, Appendice: Libri Parrocchiali (1565-1849), Busta 22, «S. Fco. di Paola», Libro degli stati d’anime, 1725, f. 150.
La cita està ordenada per a facilitar la localització del document.
25 Ib, f. 7.
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December 1744
29. Anno Dni 1744. die 29. Xbris. D. Pompeus Cannicciari, Susceptis Paenitentiae, et extremae unctionis, Animam Dio
reddidit die 29. d:i aetatis suaem annorum 78. in Domo Turchetti sita in Viculo Cimarra, cujus Cadaver ex Anima sua
voluntate manifestata coram duobus Testibus Fide dignis, Velatus et humatus fuit in Basilica S. Mae Majoris.26

Segons expressa el registre, Cannicciari va morir el 29 de desembre del 1744 en la «Domo Turchetti» de Cimarra,
als 78 anys d’edat. Aquesta informació és l’aportació més rellevant del document, perquè situa la data de
naixement en l’any 1666, i no el 1670, d’acord amb el que hem vist més amunt. Com podem llegir, el mestre de
capella va demanar, davant dos testimonis, que el seu cos fóra traslladat i sepultat en Sta. Maria la Major. D’altra
banda, més detallada resulta la descripció que ofereix el Libro dei morti 1611-1803 de SMM, el qual ens aporta
informació sobre el funeral de Cannicciari; ho llegim a continuació:
Adi 29 Xbre 1744.
Ad ore otto murì la bo: me: di Pompeo Cannicciari Cappellano Moretti, e Mr̃o di Cappella della Nra SS.ta Basilica di S. M.a
Magg.re dato, che fù l’avviso alla Nr̃a Basilica il Sag.no Andrea Fidanza dette ordine che si sonasse la Solita ave maria come fù
fatto, poi ad ore 23 del d.o giorno ando il Sag.no con compagno, e n.o 6 altri Sacerdoti alla Parochia dove accompagnatosi con
i Frati della d.ta Parochia e fratelli della Nra compagnia, detta de Rossi; il Sag.no però con stola, e sempre à mano dritta del
curato, ed il curato anche con stola, mà à mano manca fù portato il cadavere alla Nr̃a Basilica con n.o sei torce per strada, e
fù apposto in mezzo la Chiesa con n.o 8. Fiaccolotti nella Bara sopra due Banchetti coperti con strato pavonazzo di Panno.
fù cantata la Messa di Requie dal Sag.no con diacono, sudiacono, ed altri ministri, à qte assisterno ancora molti SS.ri
Beneficiati, Chie.ci Beneficiati, Toletani, ed altri Cappellani, e l’altri trè Cappellani Moretti suoi compagni, per qti furno messi
due Banconi à cornu Evangelij dell’Reliquie con suoi Strati, e fù dato à tutti la Candela di inc. 13. solamente, gli fù cantata la
Messa gratis da Musici essendo stato loro Mr̃o con l’intervento di molti musici forastieri. fù spartita la Cera con la Parocchia
di S. Frãn.co di Paola, cioè qta intorno al Cadavere si in Chiesa, como per strada Solamente; e fù sepolto nella sua sepoltura
de Moretti in faccia all’Altare di S. Frãn.co.27

Com indica el text, a les huit hores segons l’hora itàlica (Boaga, 2010: 18-21), morí Cannicciari i, el sagristà,
Andrea Fidanza, va donar l’ordre de tocar l’Ave Maria, un toc que es caracteritzava pel so d’una campana mitjana
tocada tres vegades, amb sons més llargs si el difunt vivia prop de l’església i la repetició de tres tocs més si era
home, com era el cas.
A les 23 hores, fou traslladat el cos a Sta. Maria la Major, on fou postrat enmig de la basílica. En acabant, fou
cantada la missa de Requiem, en la qual participaren, entre d’altes, músics de la basílica i forans de forma gratuïta:
«gli fù cantata la Messa gratis da Musici essendo stato loro Mr̃o con l’intervento di molti musici forastieri». Les
despeses de la cera foren compartides amb la parròquia de St. Francesc de Paula, motiu pel qual Cannicciari
hauria fet una donació prèvia. Per últim, fou sepultat en la tomba reservada als capellans moretti, enfront de
l’altar de St. Francesc, situat en la nau esquerra de la basílica entre les actuals capelles Cesi i Sforza.

26
27

I-Rvic, Liber Mortuorum ab an 1735 qe 1751, fons S. Francesco ai Monti, «Morti V (1735-53)», f. 201.
I-Rsm, Libro dei morti (1611-1803), f. 140. El subratllat és de l’original.

12

QDV 6 (2015) ISSN 1989-8851

L’aportació de Pompeo Cannicciari (1666-1744)…

Abel Puig Gisbert

3. El període de Sàxia (1694-1709)
El període de P. Cannicciari com a mestre de capella en Sàxia està documentat, com hem avançat en l’epígraf
anterior, gràcies als estudis realitzats per D. Antonio Allegra, a partir d’una tesi i d’un article aleshores en procés
d’investigació (Allegra, 1940: 26-38) i Pietro De Angelis, amb una altra breu aportació. Ambdós treballs
constitueixen encara l’únic precedent sobre l’estudi de la capella musical del complex de Sàxia.28
El complex de Sàxia tenia una estreta vinculació, per proximitat, amb la basílica vaticana i els papes: «L’ospedale
di S. Spirito in Sassia divenne per eccellenza l’ ‹Hospitale Pontificium›, l’ ‹Hospitale Nostrum› come lo
denominavano i Papi; e assunse un carattere universale, da riuscire il più celebre e antico di Roma, e per vari
secoli il più grande di tuta l’Europa» (Allegra, 1940: 26). De totes les celebracions, la festa que sobreeixia era la
processió de Pentecosta, tal com acredita aquest autor a través de les justificacions de pagament, en la qual
eventualment intervenia el papa.
La carrera certificada de Cannicciari com a compositor comença, almenys, quinze anys abans d’exercir com a
mestre de capella en Sàxia. Per exemple, en una missa Ecce Sacerdos Magnus a 16 veus,29 copiada per Carl Friedrich
Christian Fasch (1736-1800)30 i que es conserva a Dresden, llegim la indicació «fatta nell’anno 1679».31 La data és
significativa si tenim en compte que és el primer any que apareix vivint a Roma i que, malgrat que el llibre d’SA
indica que Cannicciari comptava amb onze anys d’edat, si prenem 1666 com a la data vàlida de naixement, en
realitat en tindria tretze. Si la dada és correcta, conclourem que, quan Cannicciari arriba a Roma, ja coneix la
música, les regles del contrapunt i és capaç d’escriure per a quatre cors des d’una edat primerenca. Per contra, no
sabem si la formació musical l’hauria rebuda a Roma o a Viterbo, ja que, com hem avançat, cap la possibilitat
que vivira en altra zona de la ciutat, un fet que no hem estat capaços de documentar.
La quantitat de partitures sense data dificulta la identificació d’obres prèvies al període de Sàxia. Si deixem de
banda les obres «sine annum», sumen un total de quinze composicions amb data en el període comprés entre el
1686 i el 1694, segons el catàleg de Feininger, any en què Cannicciari comença en Sàxia. Des del 1687, al voltant
dels vint anys d’edat, el trobem vivint, com ja sabem, amb la «famiglia» de Sàxia, on entraria en contacte amb
destacats membres de la capella musical com, per exemple, T. B. Caffi (organista), F. Amadei (successor de Caffi
en març del 1691)32 i Francesco Bonanni (del qual ja hem parlat en l’epígraf anterior) amb els quals es retrobarà
Cannicciari en SMM.
Com hem avançat, la primera vegada que apareix Cannicciari com a mestre de capella en Sàxia és el 5 de
setembre del 1694,33 fins al 23 de març del 1709.34 En aquest període, el nombre de composicions augmenta de
forma significativa (Feininger, 1964: V) degut a la resposta que, com a mestre de capella, Cannicciari havia de
retre al servici de les funcions.

Existeix una bibliografia més ampla sobre el complex de Sàxia que excedeix els límits del nostre estudi.
I-Rsm 101/1; RISM ID no. 469030800.
30 Segons consta al RISM ID no. 469030800.
31 Feininger, 1964: 12, i RISM ID no. 469030800.
32 I-Rims, ALLEGRA, A. (1937): «Mastri...», 51-58.
33 Ivi, 51.
34 Ivi, 58.
28
29

13

QDV 6 (2015) ISSN 1989-8851

L’aportació de Pompeo Cannicciari (1666-1744)…

Abel Puig Gisbert

4. El període de Santa Maria la Major (1709-1744)
El nomenament de Cannicciari com a successor d’A. Scarlatti en S. Maria la Major no degué ser arbitrari.
Després del pas d’Scarlatti, que gaudia de gran prestigi internacional com a compositor de música teatral, la
basílica necessitava un mestre de capella que estiguera a l’altura de les altres patriarcals basíliques de Roma però
que prestara més atenció al servei de l’Església. Abans del nomenament d’Scarlatti, Cannicciari ja era un dels
candidats a ocupar el càrrec de mestre de capella i,35 de no ser pels avals del primer, entre ells el cardenal
Ottoboni, és probable que Cannicciari haguera ocupat el lloc amb anterioritat. O, dit d’altra manera, el
nomenament d’Scarlatti podria haver retardat el de Cannicciari, ja que, després que el primer deixara la basílica,
el Capítol va optar de seguida pel segon.
L’assignació de Cannicciari com a mestre de capella de SMM s’efectua el dia després que deixa Sàxia, és a dir, el
24 de març del 1709: «Fuerunt electi in Magistrum Ceraemoniarum R. Benedictus Migliè, et in Magistrum
Cappellae D. Pompeus Scannaciarius».36 Tan sols en aquest any apareixen catalogades 94 composicions, una fita
en la producció del mestre que no tornarà a ser igualada en cap altre any. Si, d’una banda, sabem que el 1707 va
rebre la «prima tonsura», aquest requisit va valdre per a que, el dia 3 de maig del 1712, prenguera possessió d’una
de les quatre capellanies Moretti, com constatem al llibre Possessi: «Pigliò possesso il Sig.re Pompeo Cannicciarj
Mro di Cappella della Nta Basilica della Capp.ia Moretti vacata per morte del Sig.r Giuseppe Tacconj, Conferitagli
dalli SS.ri deputati37 come Sop.a &.».38
Del 1709 al 1726, trobem un increment notable en la producció de música de Cannicciari, raó per la qual inferim
que travessa el punt culminant com a compositor. Com acreditarem en l’epígraf dedicat a la recepció de l’obra,
Cannicciari compta amb una crítica que el situa com a un dels músics més importants de Roma, mentre del 1715
al 1718 obtenia, a més, el càrrec de «Guardiano della sezione dei maestri» en la «Congregazione dei Musici» per
segona vegada (Caraci, 1975).
D’altra banda, l’acta de l’1 de desembre del 1726 marca un punt d’inflexió en l’economia de la basílica, que afecta
els servicis en general i, el mestre de capella, en particular, que aleshores era P. Cannicciari. El Capítol pren tres
decisions importants: una, administrar l’economia de forma més eficient per tal de rendibilitzar els diners i
afrontar millor els deutes; altra, reduir alguns servicis i desemborsaments destinats a la música, com veurem de
seguida i, per últim, limitar les despeses de la cera, sovint usada com a moneda de pagament. La segona de les
decisions, que hem transcrit, apareix dividida en tres punts, i afecten el mestre de capella, la composició de la
capella musical i la contractació de músics forans per a les celebracions extraordinàries:
In secondo luogo si venne ad esaminar le spese annuali, che si potrebbero risecare; e fù stabilito.
1.o Che si puol ridurre il servizio, e per conseguenza la provisione al Mro di Cappella. Quanto al servizio, sia obligato
solamente alli Comuni de’ Ss.ri Canonici, sì ordinarij, che straordinarij, sì dentro, che fuori della Basilica. Quanto poi alla
provisione, si riduca à soli scudi dieci il mese senza Casa.
2.º Si dimettino due Musici, uno cioe presentem.te; qual’è Domenico Ferrucci Basso, che da molto tempo non serve alla
Basilica; e l’altro nella p.ma vacanza.

I-Rsm, Atti capitolari 8 (1683-1721), ff. 412-413.
Ivi, f. 509, en què apareix el nomenament de P. Cannicciari com a mestre de capella.
37 Es refereix als «Signori Guardiani della Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum».
38 I-Rsm, Possessi, f. 161r.
35
36
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3.º Per le due Processioni del Corpus Dni., e di S. Marco, si sminuischino i Musici straordinarij, talmente che la spesa non
ecceda scudi due p. Processione; nella Festa della Neve si spenda solam.te sc.di venticinque. In quella dell’Assunta sc. 2,50 in
tutto.39

Pel que respecta al primer punt, veiem com la reducció del sou del mestre de capella es concreta en dues
retallades considerables: la del salari i la del dret a casa. D’una banda, el sou del mestre de capella experimenta
una disminució de dotze a deu escuts mensuals, que es fa efectiva a partir de l’1 de gener del 1727,40 el que
suposa un estalvi per al Capítol de vint-i-quatre escuts a l’any. De l’altra, comprovem com la mateixa acta del
1726 extingeix el dret a casa (que havia sigut aprovat en les instruccions del 1707),41 raó per la qual, a partir d’ara,
el mestre de capella havia de cercar obligatòriament una residència o córrer amb eixes despeses. El segon i tercer
punts de la cita del 1726 afecten la capella musical i les solemnitats i, per tant, excedeixen els objectius d’aquest
treball.42
L’Inventario legale 1726, realitzat el mateix any en què constatem una forta crisi i reestructuració econòmica de la
basílica, fa referència al preu del lloguer de la casa destinada a l’ús del mestre de capella: «Casa num.º 4.º
membro, ò porzione della pred.ª casa num.º 1.º, solita affittarsi sc. 24. l’anno, si tiene p. uso del Mro di Cappella
della Basilica, e perciò non si porta in entrata».43 Malgrat que l’inventari indica que se sol llogar per vint-i-quatre
escuts anuals, declara que no figura en el registre d’entrada perquè es reserva per a l’ús del mestre de capella,44
qüestió que implica la gratuïtat encara en eixe any. En conclusió, hem vist que la mesura d’eliminar el dret a casa
significava una retallada pel valor de vint-i-quatre escuts anuals més, el que suposava, per al mestre de capella,
una reducció total d’uns quaranta-huit escuts a l’any: els vint-i-quatre que no cobra més els vint-i-quatre, o un
valor aproximat, que havia de destinar per a pagar el lloguer d’una casa, malgrat que aquestes retallades vénen
acompanyades d’una reducció de les càrregues i obligacions, com podem llegir en el primer punt.
A col·lació, el mateix inventari ens dóna referència de l’habitatge proporcionat pel Capítol i destinat per al
mestre de capella, ja que la casa número quatre era una divisió de la primera, tal com hem llegit. L’inventari la
ubica en la següent posició:
Casa num.º 1. posta nel Rione de’ Monti nel Cantone della Piazza della Basilica incontro il Monast.º di S. Presede,
confinante p. due parti colli Beni di Porzia Foriglia, e p. l’altra colli Beni del Conte Vidaschi; qual Casa p. maggior commodo
di affittarla, è divisa in cinque numeri di case separate, quantunque siano d’una med.ma Architettura, et il presente num. 1.º
si affitta l’anno sc. 40.45

Sabem, però, que Cannicciari no va usar mai la casa proporcionada pel Capítol, almenys per a viure, ja que
durant aquests anys vivia en casa del compte Soderini, com hem acreditat en § 2. La decisió afectaria, com
veurem, als anys posteriors i als mestres de capella successius a Cannicciari.
Sembla que hi ha una tradició en la capella liberiana a través de la qual, quan un mestre es troba vell o malalt, pot
gaudir d’una coadjutoria. Així succeix amb Francesco Foggia, ajudat pel seu fill, Antonio, el qual esdevingué
mestre de capella després de la mort del pare; igualment ocorre amb Antonio Foggia, qui fou ajudat per A.
Rsm, Atti Capitolari 9 (1721-1750), ff. 90-91. Acta de la congregació econòmica del dia 1.XII.1726.
Rsm, Giustificazioni 66 (1727-1730), «Lista delli Sig.ri Musici di S. M.ª Mag.re p. Il mese di Gennaro 1727» (el subratllat és de l’original).
41 I-Rsm, Atti capitolari 8 (1683-1721) , ff. 412-413.
42 Una altra congregació econòmica el 1727 va afectar l’orgànic coral.
43 Rsm, Inventario legale 1726, f. 78r.
44 Es refereix als registres que figuren en els llibres d’entrada i eixida que controlen els moviments de l’economia de la basílica.
45 I-Rsm, Inventario legale 1726, ff. 77v-78r.
39
40
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Scarlatti, nomenat també mestre després de la mort d’Antonio, i molts altres. Malgrat que Cannicciari va exercir
com a mestre de capella fins a la seua mort, esdevinguda, com ja sabem, el 29 de desembre del 1744, va estar
assistit, des del 1738, per dos coadjutors: Gaetano Latilla (31.XII.1738-9.IV.1741) i Sante Pesci (9.II.174429.XII.1744).46 Les successives coadjutories són el reflex de les limitacions de Cannicciari per a fer front a les
exigències del càrrec de mestre de capella. De fet, la notable disminució en el nombre de composicions que
experimenta Cannicciari des del 1734, quan comptava amb quasi setanta anys d’edat, són indici d’un estat de
salut més feble i d’una relativa incapacitat, malgrat que va compondre fins a l’últim any de la seua vida. Per
contra, el prestigi assolit per Cannicciari en la basílica, va afavorir l’aprovació de les coadjutories. Al respecte, val
a dir que les Giustificazioni no reten compte del pagament als respectius coadjutors, i mantenen en nòmina al
titular, D. Pompeo Cannicciari.
Les actes capitulars reten compte d’aquesta situació. Per exemple, l’acta del 31 de desembre del 1738, descriu el
procediment a través del qual va ser elegit per votació Gaetano Latilla (1711-1778), coadjutor de Cannicciari:
Dipoi dal Sig.r Can.co Innocenzio Muti Prefetto della Musica è stato riferito un memoriale di Gaetano Latilla compositore di
Musica nel quale faceva istanza al Rmo Caplo gli fosse accordata la coadiutoria di Pompeo Cannucciari (sic) Maestro di
Cappella nella nostra Basilica. Ricordò il med.º Sig.r Can.co Muti i premurosi ufizij di raccomandazione a favor di questo
Soggetto, passati dal Sig.r Card. Trojano Aquaviva Ministro di Spagna con ciascuno de Sig.ri Can:ci per mezzo di un viglietto
circolare. In seguito di che, numerati i vocali, che si trovarono esser dieci, fù corso il Bussolo, et essendo state bianche tutte
dieci le palle, fù dichiarato il med.º Gaetano Latilla p. Coadiutore del maestro di Cappella.47

Com podem llegir, Innocenzio Muti, en qualitat de Prefecte de la Música, transmet a la congregació capitular el
memorial de Gaetano Latilla (1711-1778), compositor que aspira a obtenir la coadjutoria de Cannicciari i compta
amb l’aval del cardenal Aquaviva, ministre de l’«Opera Pia di Spagna». Aquaviva transmet la recomanació de
Latilla a través d’un bitllet, és a dir, una breu ressenya que fa circular per tal d’afavorir l’elecció, una estratègia
que surt efecte perquè la votació resulta unànime: de deu vocals, Latilla obté deu vots favorables i és nomenat,
de seguida, coadjutor del mestre de capella. En la data del nomenament, més amunt referida, Latilla comptava ja
amb un cert prestigi com a compositor d’òperes que havia estrenat a Nàpols, Venècia i Roma.
A pesar les condicions musicals de Latilla i dels seus avals, l’estat feble de salut el va obligar a abandonar S. Maria
la Major en juny del 1741, entre altre raons, perquè el Capítol no podia fer-se càrrec de dos directors: un,
d’avançada edat (P. Cannicciari) i, l’altre, malalt (G. Latilla). De fet, l’acta del 9 d’abril del 1741, parla de la
inhabilitació de Latilla per a fer-se càrrec del cor de la liberiana:
Mons.r Francesco Goddard Prefetto della musica ha riferito, che Gaetano Latilla coadiutore di Pompeo Cannicciari nostro
Maestro di Cappella, p. alcune sue indisposizioni si era reso inabile a poter servir la Basilica; e che della sua inabilità ne aveva
parlato con il S.r duca d’York, e con il S.r Card. Aquaviva, a intuito de quali eragli stata data la coadiutoria; in seguito di che i
med.i Ss.ri erano espressi che intendevano di lasciar il Caplo in piena libertà di sostituire altro soggetto. In tali circostanze è
stata formata la proposizione: le debbassi ammettere nuova coadiutoria, reflettendosi, che p. esser l’archivio inoggi molto
ben fornito di coponimenti musici eccellenti, pareva superfluo dichiarar un nuovo Maestro di Cappella, venendo a mancare
il presente. Stabilito diposi, che la Palla bianca sarebbe stata p. escluder una nuova coadiutoria, el a nera p. ammetterla; si è
portato in giro il bussolo e sonosi trovate undici palle bianche, che tanti erano i vocali. Però a pieni voti resta concluso, non
debbasi ammettere altra coadiutoria.48
Les substitucions i coadjutories dels mestres de capella les hem pogudes documentar a partir de les actes capitulars, com acreditarem
de seguida.
47 I-Rsm, Atti Capitolari 9 (1721-1750), f. 299. Acta del 31.XII.1738.
48 Ivi, f. 339-340.
46
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Davant les reiterades indisposicions de Latilla, el cardenal Aquaviva i el duc de York, en qualitat d’avals, posen a
disposició del Capítol la plena llibertat de substituir-lo per altre coadjutor. El Capítol es veu en el destret de triar
entre dues opcions: una, la d’admetre una altra coadjutoria, la qual haguera assistit Cannicciari i, l’altra, la
d’excloure-la. Un dels arguments proposats per a suprimir la coadjutoria era que l’arxiu estava ben fornit de
composicions excel·lents i semblava superflu nomenar, fins que no faltara Cannicciari, un altre mestre de
capella. La votació fou determinant: d’onze vocals, es van obtenir onze votacions a favor d’excloure la nova
coadjutoria, unanimitat de similars característiques amb la qual es votà, en desembre del 1738, l’opció contrària.
Des d’aquest moment, Cannicciari passava, una altra vegada, a assumir la total responsabilitat com a mestre de
capella, però amb més edat que en el moment en que fou nomenat Latilla coadjutor. Si, d’una banda, el Capítol
no aprovava una nova coadjutoria per mancança, potser, d’una alternativa propícia (la documentació omet
informació relativa al respecte), és molt probable que, davant qualsevol altra opció, la intenció del Capítol en el
moment de declinar aquesta contingència no fóra la de perjudicar Cannicciari, com veurem de seguida, perquè
tenia una segona possibilitat més sostenible: nomenar un cantant de la capella com a assistent i no generar més
despeses.
Tal com ens permeten documentar les actes capitulars, Cannicciari roman, des del 9 d’abril del 1741 fins el 9 de
febrer del 1744, sense l’ajuda d’un coadjutor prescrit. Però, durant aquest període, en què Cannicciari havia
arribat a un estat d’avançada edat i amb problemes de salut, creiem oportú anticipar que no va exercir el càrrec
de mestre de capella sol. De fet, Sante Pesci, alumne de Cannicciari, que exercia com a tenor corista, el va assistir
en diverses ocasions, un fet del qual el Capítol no resta aliè i era conscient del servici que podia prestar, per
proximitat i economia, de forma transitòria. El reconeixement oficial de Pesci com a col·laborador del mestre no
apareixerà, com hem indicat, fins el 9 de febrer del 1744, a través d’una descripció que confirma aquest procés:
In esecuzione del Decreto fatto sotto li 9 Aple 1741, dove fù concluso a pieni voti non doversi amettere altra coadiutoria p.
essersi raso inabile Latilla coadiutore del Sr. Poempeo Canicciari Nro Mro di Cappella et avendo in qsto senso considerato il
Rmo Cap.º servirsi il d. Sr. Canicciari dell’opera et aiuto del Sr. Pesci rdo corista nella sua assenza p. indisposizioni à altrio
riconosciuta dal medemo in qsta occasione la di lui attività lo dichiara direttore della cappella nunc prò tunc, a dopò sarà
seguita la morte del d. Sr. Cannicciari colla provisione d’annui scudi 18 d’accrescersi sino dalla somma d’annui scudi 24 ad
arbitrio dell’Illmo e Rmo Prefetto pro tempore seda li soliti incerti con che debba continuare il solito suo servizio di Corista
collemolumento come receve al presente, soprimendo nunc pro tunc la carica del Mro di Cappella.49

Aquesta acta declara que, des de la supressió de la coadjutoria atorgada a Latilla, el Capítol reconeix que
Cannicciari ha exigit l’assistència de Pesci en repetides ocasions, potser perquè la mort del mestre es veia cada
cop més imminent. Per aquest motiu, els canonges procedeixen a prendre un triple acord: primer, declarar Pesci
director «nunc prò tunc», és a dir, d’ara en avant; segon, fixar la provisió anual entre 18 i 24 escuts a l’arbitri del
PM després de la mort de Cannicciari, qüestió que suposava un increment del salari mensual de tenor (paper que
ha de continuar exercint) d’entre 1,5 i 2 escuts mensuals; tercer, es procedeix a suprimir «nunc prò tunc» el
càrrec de mestre de capella. Podem afirmar, aleshores, que Pesci exercí com a director de la capella durant
almenys onze mesos abans de la mort de Cannicciari (des del 9 de febrer fins el 29 de desembre del 1744), si més
no abans, però mai fou reconegut com a coadjutor de forma oficial: d’una banda, per tal de no vulnerar l’acord
capitular del 1741 en què, recordem, es va decidir no admetre cap altra coadjutoria i, de l’altra, per estalviar
diners.
49

I-Rsm, Atti Capitolari 9 (1721-1750), f. 393. El subratllat és de l’original
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Per últim, com hem assenyalat en § 2, Cannicciari morí el 29 de desembre del 1744. El Libro dei morti de SMM
arreplega així la noticia sobre la defunció, de la qual citem només les primeres línies: «Ad ore otto murì la bo:
me: di Pompeo Cannicciari Cappellano Moretti, e Mr̃o di Cappella della Nra SS.ta Basilica di S. M.a Magg.re[...]».50
En gener del 1745, pocs dies després de la mort, una acta capitular fa menció al decés de la següent manera:
Essendo passato a miglior vita il S.r Pompeo Cannicciari, Mro di Cappel.ª della nra Basilica, è stata sopressa la d. Carica, e
dichiarato Direttore della Cappella il S.r Pesci rdo Corista colla provissione d’annui scudi 18; in vig.e della risoluzione
Capitolare presa il di 9 Feb.º 1744; e ne fù steso dà me infratto il Decreto sotto la detta giornata […].51

El text confirma, una vegada més, el nomenament de Pesci com a director i no mestre de capella, a través de
l’acord capitular pres, com hem vist, el 9 de febrer del 1744. Com veurem més avall, Cannicciari deixa l’obra
íntegra al Capítol de SMM en el moment de la mort, un llegat que supera les huit-centes obres. La comesa de
Cannicciari ha sigut la més llarg de la basílica liberiana i sols ha estat superada, fins ara, per mons. Valentí
Miserachs Grau, l’actual mestre de capella.

5. La catalogació i la recepció de l’obra
La música de Cannicciari degué gaudir d’una certa continuïtat anys després de la seua mort, com acredita l’elevat
nombre de composicions que es troben repartides en arxius i biblioteques de diferents països. En aquest epígraf
ens dedicarem a comentar alguns trets de la recepció de l’obra, la circulació dels manuscrits que acabaren
dipositats en diferents arxius i biblioteques d’Europa, la inserció de peces en col·leccions de música religiosa, la
impressió de música en els segles posteriors a la seua mort i les successives catalogacions realitzades fins el
moment.
La documentació ens permet acreditar com, el 1712, poc de temps després del transferiment de Sàxia a Sta.
Maria la Major, Cannicciari ja gaudia d’un notable prestigi a Roma i les seues composicions eren seguides amb
admiració com a músic d’església. Una mostra que certifica aquest fet és la narració que descriu la solemne
celebració en honor al papa Pius V (1566-1572) en octubre del 1712:
Li Salmi, Antifone, ed Inni furono cantati da quattro Cori di Musici, scelti frà li migliori di Roma. La composizione di quella,
quasi celeste melodia, fu parto del bell’ingegno del Sig. Pompeo Cannicciari Mastro di Cappella della sopradetta Basilica, frà
il dolcissimo concento del quale s’intramischiarono sinfonie d’istromenti così ben toccati, che rapivano l’animo di chi
gl’udiva; e i profondi suoni delle Viole, e le voci degl’Arcileuti, e l’esquisite dolcezze de’ Violini, formavano un concerto di
paradiso, in udire il quale siccome fu dato un generale applauso a tutti quei virtuosi Musici, e Suonatori, così fù con
distinzione honorato dagl’encomj del Uditorio il celebre Sig. Arcangelo Corelli per il suo delicato Violino.52

Tal com veiem, la música de la missa de Pius V (Della Libera, 1995: 104-107), s’interpretava a quatre cors, i els
músics que concorrien estaven elegits «frà li migliori di Roma». Les composicions de Cannicciari representaven
una «quasi celeste melodia» gràcies al «bell’ingegno» del mestre, les quals s’alternaven amb «sinfonie
d’istromenti», tan ben interpretades «che rapivano l’animo di chi gl’udiva» i formaven un «concerto di paradiso».
I-Rsm, Libro dei morti (1611-1803), f. 140. El text apareix citat de manera íntegra en § 2.
I-Rsm, Atti Capitolari 9 (1721-1750), f. 413.
52 I-Rsm, Miscellanea spectantia Basilicae Liberiana, b/f. 973, f. 10, «Succinta Narrazione Della Solenne Festa del Glorioso Pontefice S. Pio
Quinto Celebrata sontuosamente nella Basilica di S. Maria Maggiore di Roma li 2. Ottobre Domenica prima di d. Mese, con li due
giorni seguenti dell’anno 1712». La narració és anònima.
50
51
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La cita també apunta l’alta qualitat dels artistes que qualifica de «virtuosi», d’entre els quals destaca la presència
d’A. Corelli (1653-1713) «per il suo delicato Violino», en la que seria, probablement, una de les últimes
aparicions en públic.53 La música de Cannicciari era, doncs, ben preada i gaudia d’una alta estima tant per la
qualitat tècnica com per l’efecte pietós que generava.
Com ja sabem, el Capítol acorda, el 9 d’abril del 1741, suprimir la coadjutoria de Cannicciari i la possibilitat de
nomenar un posterior mestre de capella després de la seua mort, entre altres raons, «[...] p. esser l’archivio inoggi
molto ben fornito di componimenti musici eccellenti» i, per tant, «[…] pareva superfluo dichiarar un nuovo
Maestro di Cappella, venendo a mancare il presente»,54 de manera que podem afirmar amb rotunditat que la
música de Cannicciari no sols agradava, sinó que era considerada com a «excel·lent», fins al punt que no calia
nomenar, després d’ell, un altre mestre de capella, una situació que conduirà, el 9 de febrer del 1744, a suprimir
tal càrrec: «soprimendo nunc pro tunc la carica del Mro di Cappella».55 El nombre de composicions de
Cannicciari, juntament amb el dels precedents mestres de capella, formaven, en efecte, un repertori ben fornit de
música religiosa.
Des de pocs anys després de la mort de Cannicciari, són diverses les catalogacions que se succeeixen, sovint
anunciades pels diccionaris de referència en què es barregen amb els trets biogràfics. Per tant, procedirem, com
en el primer apartat, a realitzar un estudi de forma cronològica.
En gener del 1745, pocs dies després de la mort de Cannicciari, el Capítol encomana S. Pesci la catalogació de les
composicions musicals que el mestre llega abans de morir:
[…] et avendo il soprariferito S.r Pompeo Cannicciari lasciato p. legato a d.º Rmo Cap[ito]lo t[ut]te le sue Carte di Musica, fù
ordinato a M.r Goddard Prefetto della Musica di far inventario delle medeme, e di m.e l’altre, che esistano nell’Archivio, et il
Caplo p. gratitudine hà donato al d. S.r Cannicciari il ius Tumulandi.56

A canvi de la donació de Cannicciari, la qual, segons arreplega Schmidl, «legò morendo» (Schmidl, 1887: 81) –
malgrat que no hem trobat cap document que ho acredite– el Capítol ordena mons. Goddard, aleshores Prefecte
de la Música, que es realitze un inventari de totes les partitures de Cannicciari: una part de les obres apareixerien
en casa del compositor i, altra, en l’arxiu de la basílica. A canvi del llegat, el Capítol concedeix al mestre el «ius
Tumulandi». Però, com ja hem indicat, Cannicciari fou sepultat davant l’altar de St. Francesc, un dret que ja
posseïa com a capellà moretti: «e fù sepolto nella sua sepoltura de Moretti in faccia all’Altare di S. Frãn.co».57
L’inventari de S. Pesci, que es va realitzar dos anys després de l’acord capitular, és el primer que coneguem de les
obres de Cannicciari. En el Catalogus Thematicus del 1964, L. Feininger el transcriu de manera íntegra, inici del
qual reproduïm tot seguit:
INVENTARIO di tutte le carte di musica, che lasciò il quondam POMPEO CANNICCIARI in Santa Maria Maggiore,
Maestro di Cappella della suddetta Sacrosanta Basilica, fatto da Santi Pesci suo successore, ad istanza dell’Ill.mo e Rev.mo
Monsignor Saverio Giustiniani, Canonico Prefetto della Musica l’anno 1747.58
Arcangelo Corelli mor el 8 de gener del 1713, tres mesos després d’aquesta celebració.
I-Rsm, Atti Capitolari 9 (1721-1750), f. 339-340.
55 Ivi, f. 393.
56 Ivi, f. 413.
57 I-Rsm, Libro dei morti (1611-1803), f. 140.
58 Feininger, 1964: 189.
53
54
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Com indica Feininger, l’inventari el realitza S. Pesci a instàncies de Saverio Giustiniani, canonge Prefecte de la
Música el 1747. En l’actualitat, el catàleg de Pesci ha desaparegut de l’arxiu capitular, però sabem que, a banda de
la transcripció del Catalogus, existeix una còpia en microfilm en el llegat de Feininger a Trento.59 És molt
probable que Feininger el prenguera per a elaborar la catalogació i que, fins el moment, no tornara mai més a
l’arxiu capitular de SMM.
Sante Pesci realitza una catalogació per gèneres, en què inclou, com a subcategoria, la festivitat de l’any litúrgic a
què pertanyen les composicions. A més, afegeix informació complementària com, per exemple, el nombre i tipus
de veus i, en els casos en què es possible, consigna l’any de les obres. El resultat de la catalogació de Pesci,
malgrat que no inventaria alguns introits i antífones en cant pla «per essere carte volante» (Feininger, 1964: 191 i
193) és la base sobre la qual s’elaboren les catalogacions posteriors, sobre les quals parlarem més avall en
comparació amb la de Feininger.
Com ja sabem, Fétis aporta en la Biographie universelle des musiciens del 1868, igual que Baini, notícia sobre el llegat
de Cannicciari, «Il légua sa bibliothèque musicale aux archives de la chapelle où il avait passé la plus grande
partie de sa vie», (Fétis, 1868: 175) però anuncia que el fons musical de SMM es troba dispers: «mais les archives
de cette église on été dépouillées de toute la musique qui s’y trouvait, comme celles de toutes les grandes
chapelles musicales de toute l’Italie» (ib.), dada que també arreplega Schmidl: «[…] che poi andò disperso»
(Schmidl, 1887: 81). Si, d’una banda, Fétis no fa referència al catàleg de S. Pesci, sí que enumera les partitures de
Cannicciari que posseeix l’abat F. Santini (1778-1861):
M. l’abbé Santini, de Rome, possède diverses compositions manuscrites de Cannicciari, particulièrement: 1º Deux messes à
quatre voix. — 2º Ave Regina coeli, à quatre. — 3º Des messes à cinq voix. — 4º Deus firmavit à trois. — 5º Salva nos à
trois. — 6º Intonuit, à cinq. — 7º Cinq messes à huit voix. — 8º Une messe pastorale à huit. — 9º Une messe à neuf. —
10º Terra tremuit. — 11º Benedictus Dominus à huit. — 12º Deux Magnificat à 4, avec orgue. — 13º Une messe à 10 voix.
— Des Répons pour la Noël, et beaucoup d’autres pièces (Fétis, 1868: 175).

El fet que Santini posseïra diverses obres de Cannicciari és significatiu, ja que l’abat es va dedicar a copiar obres
de compositors de l’anomenada «escola romana» procedent dels arxius de diverses d’esglésies i monestirs de
Roma per a imitar l’estil de composició, mentre va mantenir contacte amb músics, musicòlegs i col·leccionistes
importants. La intenció de Santini era doble: d’una banda, aprendre a compondre i, de l’altra, posar a la venda
partitures, ja que a Roma venien molts músics d’Alemanya en busca de música de compositors dels quals havien
sentit parlar però que desconeixien. La possessió de Santini de múltiples obres de Cannicciari és un indici del
valor que tenia la seua música en l’època.
En el context del s. XIX, algunes peces de Cannicciari van formar part dels arxius privats de música, tasca encara
pendent d’examinar amb detall. Una mostra d’aquest fet el trobem a Madrid, com és el cas de la biblioteca de
l’infant D. Francisco de Paula Antonio de Borbón (1794-1865), maçó i liberal, cantant aficionat i germà menor
de Fernando VII, el qual tenia una col·lecció privada d’unes set-centes partitures en què figuren quatre obres de
Cannicciari, que hem constatat gràcies a una recent publicació de la Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE), que
examinarem tot seguit. Tal com afirma Gosálvez Lara, Director del Departament de Música i Audiovisuals de la
BNE, els «diletants» del s. XIX, com l’infant, tenien la capacitat d’envoltar-se d’importants mestres de música i
adquirir una capacitat tècnica d’interpretació acceptable. A més, la partitura ret testimoniatge dels gustos de
59

Sobre la col·lecció de Feininger, existeixen diversos catàlegs, per exemple: Lunelli, 1994; Gozzi, 1994 i Ruini, 1998. Cf. Bibliografia.
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l’època:
La partitura tiene el interés añadido de estar concebida para la práctica de la música, así que no solo refleja los gustos sino
también las peculiaridades interpretativas de la época y las capacidades técnicas de su propietario que, a juzgar por la música
que reunió, en el caso del infante debieron de ser considerables.60

L’infant, després del primer exili a França, es va traslladar el 1812 amb la família reial al palau Barberini de
Roma, quan tenia díhuit anys, on va arreplegar música religiosa de diversos autors, «anunciados en sus partituras
como ‘cantore e compositore pontifici’ y su música interpretada ‘quali si canta nella Capella Papale’» (Lozano i
Soto, 2012: 20). De fet, malgrat que la major part de la col·lecció és de música vocal profana contemporània,
inclou manuscrits de música religiosa d’autors com Gregorio Allegri, Marco da Gagliano, Palestrina i
Cannicciari, entre d’altres. Apunta Lozano: «Parece obvio que la familia real española, en su exilio en Roma,
asistiera a las ceremonias religiosas y teniendo en cuenta el interés del joven Borbón por la música vocal, se viera
atraído por la liturgia romana y le gustara conservar la música escuchada entonces» (ib.). Per tant, si l’infant es va
dedicar a arreplegar la música de moda en Roma i, en especial, aquella que es cantava en la capella papal, aquest
testimoniatge prova que l’obra de Cannicciari estaria vigent en l’època.
A continuació, reproduïm les quatre obres de Cannicciari del fons de l’infant que es troben en la BNE, tal com
apareixen en l’inventari del 2012 sobre el qual realitzem aquest treball:
519. Messa a due cori in Pastorale quale si canta nella notte del Santissimo Natale di nostro Sig.r Jesu Cristo nella Bassilica di S.ta
Maria Maggiore | musica, Caniciari
Cannicciari, Pompeo (1670- 1744)
Messa a due cori in pastorale : quale si canta nella notte del Santissimo Natale di Nostro Sig. Jesú Cristo nella Basilica di S.ª Maria
Maggiore detta Sancta Maria ad Praesepe | musica di D. Pompeo Cannicciari, maestro in detta basilica . – Ms, [s.a.]. – 1 partitura
([61] p.) ; 20 x 30 cm
Misas
MC/ 4213/ 1
574. Reges Tharsis Offertorio á 8 per l’Epifania | Canniciari
Cannicciari, Pompeo (1670- 1744)
Reges Tharsis : offertorio a 8 per l’Epifania | musica di D. Pompeo Cannicciari, maestro in S. Maria Maggiore. – Ms, [s.a.]. – 1
partitura ([14] p.); 22 x 29 cm
Ofertorios
Coros religiosos (Voces mixtas, 8 partes) con bajo continuo
MC/ 4213/ 11
589. Offertorio per la 2.ª Messa del Santissimo Natale, á 3 voci | Cannicciani
Cannicciari, Pompeo (1670- 1744)
Offertorio per la Seconda Messa del Santissimo Natale : a 3 voci, due soprani e basso | música di D. Pompeo Cannicciari,
maestro della basílica liberiana di S. María Maggiore. – Ms, 1709. – 1 partitura ([8] p.) ; 22 x 30 cm
Ofertorios
Coros religiosos (Voces mixtas, 3 partes) con bajo continuo
MC/ 4634/ 10

Lozano i Soto, 2012: 8. El pròleg, del qual hem extret la cita, és a cura de J. C. Gosálvez Lara, Director del Departament de Música i
Audiovisuals. El treball inclou notícies sobre l’adquisició del fons particular per la Biblioteca Nacional.
60
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592. Offertorio á 8 per la prima Messa nel Santissimo Natale | Canniciari
Cannicciari, Pompeo (1670- 1744)
Offertorio a 8 per la prima Messa nel Santissimo Natale di N. S. G. C.: quale si canta nella Basilica Liberiana di S. Maria Maggiore
| musica di D. Pompeo Cannicciari . – Ms, [s.a.]. – 1 partitura ([15] p.); 22 x 30 cm
Ofertorios
Coros religiosos (Voces mixtas, 8 partes) con órgano
MC/ 4213/ 13

Com hem observat, es tracta de quatre obres manuscrites, tres de les quals pertanyen al conjunt de celebracions
de Nadal: una missa a doble cor en pastoral per a la nit de Nadal (519),61 un Ofertori per a la primera missa de
Nadal a 8 veus (592) i un altre per a la segona a 3 veus (589). A banda, també s’hi registra l’ofertori Reges Tharsis a
8 veus per a l’Epifania (574). Aquest fet prova que per al Nadal, el Borbó tenia una certa predilecció per la
música de Cannicciari, entre altres raons, perquè el papa celebrava sovint aquestes misses en SMM i es va
preocupar de recrear de forma privada la mateixa música amb la qual celebrava el pontífex.
La inscripció «es canta a SMM» indica que les partitures procedeixen d’un arxiu extern a la basílica. De fet, les
quatre obres tenen en comú que es troben copiades per Santini (fet que en alguns casos ignora Feininger), abat
que contribuí a la creació d’un cànon més o menys compartit en el s. XIX i que s’evidencia en la següent taula,
en la qual hem conservat en horitzontal les concomitàncies entre les distintes catalogacions:
TÍTOL

BNE

SMM

Missa
«La Piva»

519
MC/ 4213/ 1

103/1863

Laetentur
Caeli

592
MC/ 4213/ 13

82/5167
82/51 bis68

FeiC62
I.25
S.M.M.
B.B.M.64 EE 2.1
Santini 827
München Mus. Max. 113
III.7
S.M.M.

ALTRES

RISM ID

SBM65
KBM66 5/3

451013119
450054331
852001890
852001891

SBM69

451013134
852001895

B.B.M. EE 1.41
Deus
Firmavit

589
MC/ 4634/ 10

83/470

III.66
S.M.M.

Es refereix a «La Piva», de la qual parlarem més avall.
Feininger, 1964. A partir d’ara, ens referirem a les obres del catàleg amb l’abreviatura FeiC. Indiquem, després del lloc que ocupa
cada obra en el catàleg, els arxius en què Feininger localitza l’obra de Cannicciari. Del catàleg de Feininger en parlarem més avall.
63 I-Rsm, Cannicciari, 103/18, «La Piva | Messa à 8 Concertata, e breve | Pompeo Cannicciari. Xbre 1713».
64 Biblioteca Musicale G. B. Martini, Bologna.
65 Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs/ SANT Hs 827). Manuscrit entre 1800-1810, amb la indicació: «Messa a 8 in Pastorale die
Pompeo Canniciari». Cf. RISM ID no. 451013119.
66 Bayerische Staatsbibliothek, Musikabteilung, München (D-Mbs/ Coll.mus.Max. 113): Messa a 8 Voci in Pastorale | Del Celebre Sige
Maestro D. Pompeo Caniciari; Scritta per|La Basilica di S: Maria Mag[g]iore | che Si Canta Nella notte del SS*mo Natale | Nella Sud.a
Basilica|Tubilli. Manuscrit atribuït a Giovanni Tubilli entre 1800-1833. Cf. RISM ID no. 450054331.
67 I-Rsm, Cannicciari, 82/51, «Offertorio | Per la P.ma Messa nella notte di Natale | à 8 | Pompeo Cannicciari. Ott.re 1708». Cf.: FeiC
III. 7 i RISM ID no. 852001890.
68 I-Rsm, Cannicciari, 82/51bis, «Letentur Celi. Offert.o à 8.o | Per la Prima Messa Nella Notte di Natale | Pompeo Cannicciari |
Organo Primo Choro». Cf.: FeiC III.7 i RISM ID no. 852001891.
69 Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs/ SANT Hs 843). Còpia de Fortunato Santini, en RIMS entre 1800-1899, amb les notes: «‘Del
Sig. Banks scolare di Muzio Clementi a uso Copia di Bologna’ und ‘Composto nell'Ottobre 1708’ Besitzvermerke: ‘Santini-Bibl.’ und
‘UB Münster’». Cf. RISM ID no. 451013134.
70 I-Rsm, Cannicciari, 83/4, «Dominica infra Octava Nativitatis D.ni, et | In Vigilia Epiphanie | Offertorium | Pompeo Cannicciari
xbre 1709». Afegit d’altra mà: «e per la Seconda Messa della Notte».
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455031007
455031008
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Taula 2: obres de P. Cannicciari catalogades en la BNE i comparació amb altres catalogacions de referència

Les obres de l’infant Borbó pertanyen al període de producció de Cannicciari comprés entre els anys 1708 i
1713, una època d’alt rendiment en la biografia del mestre. Les obres 574 i 592 de la BNE van ser compostes el
Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs/ SANT Hs 988 (Nr. 11)), «Offertorio per la Seconda Messa | del Santissimo Natale | Di
Pompeo Cannicciari 1709», manuscrit que pertany a la col·lecció RISM ID no. 451004392 de Santini «Justus ut palma a 4 |[...] | di Gio
Battista Casali nel Laterano dal 1759 al 1791 | Con altre composizioni di differenti Autori», Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs/
SANT Hs 988 (Nr. 1-17)), en RISM consta com a «17 Sacred Songs». Còpia realitzada per Santini en Roma l’any 1820, en què
Cannicciari apareix amb altres compositors com Casali, Giorgi, Musetti o Chiti, entre altres.
72 Nau naja muzykal'naja biblioteka im. S. I. Taneeva Moskovskoj gosudarstvennoj konservatorii im. P. I.
ajkovskogo, Moskva
(RUS-Mk/ XI-417), manuscrit realitzat entre 1843-1858, amb la indicació «Mottetti | a tre voci | di diversi Autori Antichi», cf. RISM
ID no. 310001737, en la col·lecció «vol.65 of the Santini-Skarjatin-Collection in 90 volumes», (RUS-Mk/ XI-417), cf. RISM ID no.
310001724, «30 Sacred Songs». Cannicciari apareix, entre altres, amb Benevoli, Quagliati, Casali, Scarlatti, Caldara o Carissimi, etc.
73 Nau naja muzykal'naja biblioteka im. S. I. Taneeva Moskovskoj gosudarstvennoj konservatorii im. P. I.
ajkovskogo, Moskva
(RUS-Mk/ XI-440), manuscrit de Santini titulat «Composizioni | a tre voci | di Autori Antichi | [by 3rd hand:] Cannacciari. - Casali. Scarlatti. - Caldara», cf. RISM ID no. 310001551, en la col·lecció «vol. 88 of the Santini-Skarjatin-Collection in 90 volumes», (RUS-Mk/
XI-440), cf. RISM ID no. 310001541, «50 Sacred Songs». Cannicciari apareix amb altres compositors com Nanino, Lasso, Pitoni,
Palestrina, Victoria, Scarlatti, etc.
74 I-Rsm, Cannicciari, 83/3, «Offertorium | In Epiphania Domini | Octonis Vocibus | Pompeo Cannicciari | 9bre 1708». Es tracta del
«Reges Tharsis». Cf.: FeiC III.8 i RISM ID no. 852001894.
75 Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs/ SANT Hs 844), Reges Tharsis | Offertorio a 8 | di D. Pompeo Canniciari | Maestro in S.
Maria Maggiore | 1704., manuscrit de Santini, cf. RISM ID no. 451013135.
76 Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs/ SANT Hs 872 (Nr. 3)), «Pompej Cannucciari[!] gbre 1714 maestro in S. Ma Maggiore dal 1709
fino al Decembre del 1744», cf. RISM ID no. 451014873, que pertany a la col·lecció manuscrita copiada per Santini D-MÜs/ SANT
Hs 872 (Nr. 1-10), amb RISM ID no. 451017135, «10 Sacred Songs». Cannicciari apareix amb altres autors com Pisari, Palestrina, Lasso i
Simonelli.
77 Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs/ SANT Hs 1211 (Nr. 4)), «ejusdem | a Domino | Benedico», cf. RISM ID no. 451015928, en
la col·lecció manuscrita copiada per Santini D-MÜs/ SANT Hs 1211 (Nr. 1-17), «Libro II | Composizioni | di Autori diversi come
dall'Indice», amb RISM ID no. 451015924, «17 Sacred Songs». Cannicciari apareix amb compositors com Benevoli, Pisari, Baj, Melani,
Casali, Costanzi, Casciolini i Crivelli.
78 Naučnaja muzykal'naja biblioteka im. S. I. Taneeva Moskovskoj gosudarstvennoj konservatorii im. P. I.
ajkovskogo, Moskva (RUSMk/ XI-366), manuscrit realitzat entre 1843-1858, amb la indicació «Reges Tharsis et Insulae | cum octo vocibus | Offertorium | in
Epiphania Domini | Pompei Cannicciari | in Basilica S. Mariae Majoris de Urbe | Musices Moderatoris», cf. RISM ID no. 310001973,
en la col·lecció «vol.14 of the Santini-Skarjatin-Collection in 90 volumes», (RUS-Mk/ XI-366), cf. RISM ID no. 310001972, «5 Sacred
Songs», amb el títol original d’altra mà «Pompeo Cannicciari | Offertorium, Regis Tharsis et Insulae, cum 8. vocibus. | Messa a 4. Voci
| Messa a 8 voci in due Cori. | Messa a 8 voci in due Cori. - Ecce Sacerdos magnus | Messa a 8 voci in due Cori».
79 Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, Berlin (D-B/ Mus.ms. 30192, (No. 4; 34a)), amb el títol
«Coronas Aureas a 8 di Pasquale Pisari | Reges Tharsis a 8 di D. Pompeo Cannicciari | Salva nos Domine a 3 C. A. T. del medesimo |
In me transierunt a 5 di Orlando Lasso [at the tail, at right:] 1:10 [heading, p.14:] D Pompeo Cannicciari Maestro nella Bailica di S.
Maria Maggiore dall' | anno 1709 all'Decembre del 1744 [at left, on margin:] Composta nel | 1714», cf. RISM ID no. 455031007, en la
col·lecció D-B/ Mus.ms. 30192, (34), cf. RISM ID no. 455031005, «12 Sacred Songs». Cannicciari apareix, entre altres, amb Pisari,
Lasso, Porta, Clinio i Fazzini.
80 Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, Berlin (D-B/ Mus.ms. 30192, (No. 4; 34a)), amb el títol
«Coronas Aureas a 8 di Pasquale Pisari | Reges Tharsis a 8 di D. Pompeo Cannicciari | Salva nos Domine a 3 C. A. T. del medesimo |
In me transierunt a 5 di Orlando Lasso [at the tail, at right:] 1:10 [heading, p.28:] Di Pompeo Cannicciari an. 1709», cf. RISM ID no.
455031008., en la col·lecció D-B/ Mus.ms. 30192, (34)), cf. RISM ID no. 455031005, «12 Sacred Songs».
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1708, abans que Cannicciari fóra nomenat mestre de capella en S. Maria la Major, però, sovint, en les obres
anteriors al 1709 ja figura com a tal, per a donar-li més importància, i no es fa cap referència al període de Sàxia.
Convé subratllar que si, d’una banda, la catalogació de la BNE es realitza com a inventari sense seguir el criteri
del RISM, de l’altra, el catàleg RISM-OPAC no contempla les obres de la BNE. En qualsevol cas, l’infant Borbó
posseïa una selecció d’obres de Cannicciari que, com hem demostrat, la major part d’elles pertanyien a
col·leccions de polifonia romana, fet que contribuïa a la difusió i pràctica habitual.
El 1855, la publicació de Musica Divina, una col·lecció de música religiosa realitzada per K. Proske (1794-1861), 81
inclou en el segon volum un Ave Maria de D. Pompeo Cannicciari, amb motets «a cappella» d’altres autors com
G. O. Pitoni, L. Marenzio, O. Lasso, G. M. Nanini, A. Scarlatti, etc. Com en el cas de Santini, aquesta publicació
posa de manifest que l’obra de Cannicciari no va caure en complet desús i, al seu torn, la impressió ajudava a
crear un cànon de música religiosa del qual el mestre de SMM en formava part. El més destacable de Proske,
com Santini, és la col·lecció particular que tenia de música religiosa, que inclou, entre altres autors, diverses
obres de Cannicciari i que en l’actualitat es troba en la Biblioteca Proske de Ratisbona.
El 1887, Schmidl, qui havia afirmat que l’arxiu musical de SMM «andò disperso» després del llegat de
Cannicciari, anuncia en el Dizionario Universale dei Musicisti que algunes composicions es troben a Bolonya: «Una
assai ricca raccolta delle composizioni di questo maestro, parecchie anche in autografo, si trovano alla Bibl. del
Liceo Mus. di Bologna» (Schmidl, 1887: 81). El 1892, Gaetano Gaspari presenta el Catalogo della Biblioteca del Liceo
Musicale di Bologna,82 en què assenyala l’existència de diversos volums amb obres de Cannicciari, algunes de les
quals són autògrafes (Gaspari, 1892: 47-48).
El catàleg de R. Eitner del 1900, com hem anticipat en el primer epígraf, fa referència a diversos manuscrits de
música de Cannicciari repartits en algunes biblioteques d’Europa (Berlin, Viena, Dresden i Bolonya). Eitner
integra les dades precedents, com les obres del Liceu de Bolonya, i dóna notícia dels autògrafs i manuscrits de
Cannicciari escampats per Alemanya que Feininger integrarà en el catàleg del 1964 amb les pertinents
observacions (Eitner, 1900: 310).
L. Feininger contrasta en el catàleg del 1964 les diverses fonts que conserven obres de Cannicciari, però declara
que la base sobre la qual treballa és l’inventari de S. Pesci de les obres que llega el mestre, el qual les ha cedides
en vida o per testament, una qüestió que no hem pogut documentar i manca encara per resoldre: «Habemus pro
documento praecipuo Inventarium omnium operum illorum, quae sive per donationem explicitam tempore
vitae, sive per testamentum, Basilicae Liberianae reliquit, conscriptum per discipulum, coadjutorem et
successorem ejus Santi Pesci anno 1747» (Feininger, 1964: V). El treball de Feininger contrasta, com acabem
d’apuntar, les partitures del fons de l’arxiu de SMM amb altres arxius i biblioteques d’Europa que conserven
manuscrits de Cannicciari, que abrevia amb les següents sigles:

La col·lecció consta de quatre volums de música religiosa, publicats en Ratisbona entre 1853 (vol. I) i 1863 (vol. IV).
En l’actualitat, el catàleg Gaspari es pot consultar online i és de lliure accés a través
http://www.museomusicabologna.it/catalogues_eng.htm, [consulta: 31 de gener del 2014].
81
82
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= Inventarium Santi Pesci 1747
= Santa Maria Maggiore, videlicet Basilica Liberiana
= Biblioteca Musicale G. B. Martini, Bologna
= S. Giovanni in Laterano, seu Basilica Lateranensis
= Archivium Basilicae Vaticanae in Bibliotheca Vaticana
= Collectio Santini apud Bibliothecam Seminarii, Münster (GERMANIA)
= Bibliotheca Proske, Regensburg (GERMANIA)
= Bayerische Staatsbibliothek, München (GERMANIA)
= Theatinerkirche, München (GERMANIA)
= Sächsiche Landesbibliothek, Dresden (GERMANIA)
= Österreichische Nationalbibliothek. Wien (AUSTRIA)
= British Museum, London (ENGLAND)
= St. Michael’s College, Tenbury (ENGLAND)83

El fet que Feininger confrontara les partitures de SMM i l’inventari de S. Pesci en altres biblioteques, va
permetre, d’una banda, identificar obres de l’inventari que no es trobaven a SMM i es consideraven, aleshores,
com a obra «desiderata» i, de l’altra, completar el catàleg amb obres de Cannicciari que l’inventari del 1747 no
citava. Com apunta aquest autor, una de les principals biblioteques amb música del mestre de SMM és del Liceu
Musical de Bolonya, que conté gran part de l’obra autògrafa de Cannicciari, independent del fons de SMM:
«Alterum documentum, sed a primo independens, est collectio magna partituram autographarum in Bibliotheca
Bonoiensi asservata» (Feininger, 1964: V).
Amb tot, Feininger realitza un elenc anual de la producció de Cannicciari que classifica en obra «exstantia» o
«desiderata» («Exs.» i «Des.» en la taula), malgrat que aconsegueix elaborar un important catàleg en atenció a la
vasta producció del compositor. Les dades cronològiques de la producció («Annum» o «Ann.»), que reproduïm a
continuació, ens ajuden a establir diversos períodes en la biografia de Cannicciari:

Ann.
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697

Exst.
1
1
2
1
2
5
7
34
24
14

Des.
-

1

1
6
1

Ann.
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709

Exs.
7
13
17
5
8
2
4
1
18
8
22
94

Des.
2
1
3

2
3
1
4

Ann.
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721

«Opera»
Exs. Des.
70
5
27
1
19
2
23
1
12
14
3
7
1
11
12
1
16
2
19
3
22
3

Ann.
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733

Exst.
23
13
11
22
32
7
2
9
2
4
10

Des.

1

-

2

Taula 3: producció anual de Cannicciari segons el catàleg de L. Feininger

83

Feininger, 1964: VIII.

25

Ann.
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744

Exst.
3
1
5
1
1
4
1
1

Des.

3

1
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Com podem llegir, la producció de Cannicciari en la cronologia que presenta Feininger arriba a les 694 obres
«exstantia», i 56 «desiderata», que suma un total de 750 obres, lluny de les 910 que, com veurem més a vall,
s’arriben a catalogar. Com hem avançat en el primer epígraf, potser la producció de Cannicciari començara abans
del 1686, ja que en una missa Ecce Sacerdos Magnus a 16 veus guardada a Dresden,84 llegim la indicació «fatta
nell’anno 1679»,85de la qual tampoc no podem descartar una errada del copista.86 Feininger afegeix, a més, unes
quantes obres que qualifica d’«opera dubia» (Feininger, 1964: VII); a més, detecta que existeixen una gran
nombre de composicions «Sine anno»: exstantia 199, desiderata juxta Pesci 25» (Feininger, 1964: VI), qüestió que
dificulta l’elaboració d’una cronologia més exhaustiva.
En qualsevol cas, podem establir diversos períodes en la producció de Cannicciari:87 un primer, del 1686 al 1693,
previ a l’exercici de mestre de capella en Sàxia, caracteritzat per una producció reduïda; el segon, del 1695 al
1708, el període de Sàxia, definit per un notable increment en la composició d’obres, que minva de manera
lleugera a partir del 1700, possiblement per motius de salut; el tercer, del 1709 fins al 1744, és el període de Sta.
Maria la Major. D’aquest darrer període, observem com del 1709 al 1726, la producció augmenta de forma
considerable, en especial durant els anys 1709 i 1710, en els quals podem fixar el punt més intens de creativitat:
tan sols el 1709, Cannicciari compon al voltant d’un centenar de peces. A partir del 1727 (època que coincideix
amb la crisi econòmica de què hem parlat i s’aprova la reforma dels deures i obligacions del mestre de capella)88
fins a la mort del mestre, el nombre de peces i l’extensió disminueix de forma considerable, potser, una vegada
més, per motius de salut, tal com apunta Feininger: «Inter rationes productionis tam exiguae, speciatim
ultimorum annorum, videtur infirmitas valetudinis praecipua fuisse [...]» (Feininger, 1964: VI) i reitera el
professor Gmeinwieser quan afirma en l’entrada de la MGG «In den letzten Lebensjahren Cannicciaris liess die
Zahl seiner Produktionen stark nach, was im labilen Gesundheitszustand begründet sein dürfte», una hipòtesi
que avalen el nomenament de les successives coadjutories de les quals ja hem parlat.
Com ja sabem, l’obra de Cannicciari es conserva en la quasi totalitat en l’arxiu musical de Sta. Maria la Major,
que conté, fins i tot, les peces compostes en el període de Sàxia, mentre que també n’han aparegut en altres fons,
raó que ha dificultat les successives catalogacions. Per exemple, Feininger prova l’existència de diversos
autògrafs d’una mateixa obra per la freqüent repetició del repertori: «Impliciter probabile est, tum ex
consideratione productionis singulorum annorum, tum ex freqüenti iteratione ejusdem textus saepius pro nova
occasione iterum compositi, plurima alia opera olim exstitisse, quae usque modo desiderantur» (Feininger, 1964:
V) i, per tant, la còpia antiga s’enviava a altres llocs, en els quals va romandre.
La catalogació de Feininger divideix l’obra de Cannicciari per la tipologia de les peces (I: Missae; II: Gradualia; III:
Offertoria; IV: Antiphonae; V: Psalmi; VI: Hymni; VII: Responsoria; VIII: Motecta; IX: Appendix). A diferència de
l’inventari de Pesci que, com ja sabem, enumera les peces per tipologia i funcionalitat i consigna el nombre de
veus i la data quan la documentació ho permet, el catàleg de Feininger inclou en cada obra l’íncipit de totes les
veus amb les claus i notació originals, les ordena pel nombre de veus, presenta una fitxa individual amb el títol,
l’any, la correspondència amb l’inventari de Pesci, consigna la presència en diversos arxius i biblioteques i anota
eventuals observacions, raó per la qual es converteix en un catàleg encara vigent i, pel que fa a la informació
I-Rsm, Cannicciari, 101/1; RISM ID no. 469030800.
Feininger, 1964: 12, i RISM ID no. 469030800.
86 Copiada per Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800), segons consta al RISM ID no. 469030800.
87 El professor S. Gmeinwieser aporta una breu periodització de la producció en la MGG, s. v. Cannicciari: «Seine Kompositionen
entstanden vornehmlich in der Zeit von 1695 bis 1700 und 1708 bis 1726, wobei die Jahre 1709 und 1710 die ergiebigsten waren».
88 I-Rsm, Atti Capitolari 9 (1721-1750), ff. 90-91. Sessió celebrada l’1.XII.1726.
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sobre el contingut musical de les obres, de referència. Fins el moment, cap altre autor ha treballat de manera tan
exhaustiva l’obra de Cannicciari, el qual sols ha estat superat pels treballs realitzats per l’IBIMUS i el RISM a
nivell documental. Els diccionaris de referència del s. XX es limitaran a arreplegar les dades derivades dels
treballs de Pesci i Feininger,89 els quals no presenten en tots els casos resultats convergents, com podem
comprovar tot seguit:

Obra
Misses
Graduals
Ofertoris
Antífones
Salms
Himnes
Responsoris
Motets
Cànons
TOTAL

S. Pesci
45
162
135
195
199
40
55
831

L. Feininger
44
148
121
277
180
46
38
56
910

DBI
44
146
120
277
178
46
38
56
25
930

DEUMM
45
162
135
270
189
40
55
896

OMO
42
146
120
266
179
45
38
56
892

MGG
44
148
121
277
180
46
38
56
25
935

Taula 4: Comparació del nombre d’obres de Cannicciari en diverses catalogacions

Tal com podem veure en la taula, les dades no sempre són coincidents. Per exemple, el DEUMM arreplega el
nombre de misses de l’inventari de S. Pesci, i no té en compte la Missa Chisia que Feininger documenta com a
«desiderata», mentre que el DBI i la MGG es basen en el catàleg comú de Feininger; dels graduals i ofertoris, el
DEUMM arreplega les dades de Pesci, la MGG de Feininger i OMO del DBI; en les antífones, Pesci inventaria
195, mentre Feininger augmenta el catàleg fins a 277, dades que arreplega el DBI i la MGG; en els salms, la
MGG segueix Feininger; en els himnes, Feininger (=DBI i MGG) corregeix i incrementa el catàleg de Pesci, que
es manté en el DEUMM; la categoria de responsoris sols apareix en Feininger, el qual serveix de model per al
DBI, OMO i MGG; en els motets, DEUMM segueix Pesci i DBI, OMO i MGG, Feininger; per últim, DBI i
MGG inclouen una categoria anomenada «cànons», que no apareix en Pesci ni en Feininger.
El nombre total de composicions de Cannicciari es pot conèixer en l’actualitat gràcies a les catalogacions més
modernes, com el que ofereix el catàleg del fons musical de Sta. Maria la Major completat per l’IBIMUS el
1999,90 del qual existeix còpia en l’arxiu capitular que segueix els criteris de catalogació i referències ID del
RISM, amb les signatures compreses entre la 00630 i 01390 per a l’obra de Cannicciari. Per tant, en la liberiana
es conserva una suma de 760 obres del conjunt total de la seua producció. D’altra banda, el catàleg del RIMSOPAC, que es pot consultar «online», presenta per a la veu «Cannicciari» un total de 938 entrades, entre les
quals, com ja sabem, figura l’obra procedent de diversos arxius i biblioteques així com la inserida en col·leccions
de música manuscrita religiosa.
Pel que fa a l’edició impresa de les obres de Cannicciari, podem llegir un extracte publicat pel professor
Gmeinwieser en la MGG, el qual ha estat superat per algunes edicions més modernes, transcripcions i
Per a les obres de referència de la taula i sigles, cf. epígraf dedicat als aspectes biogràfics.
La catalogació del fons musical de l’arxiu capitular fou un projecte de l’IBIMUS coordinat pel prof. Giovanni Insom i completat en
la primavera del 1999, malgrat que encara es trova pendent de publicació. La part més antiga de l’arxiu musical fou transferida a la
Biblioteca Apostòlica Vaticana el 1931.
89
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adaptacions que es poden consultar a través del web amb molta facilitat. Un cas similar és el de les registracions
sonores de l’obra, inventari de les quals, pel moment, excedeix l’interés del nostre estudi, ja que, com en el cas de
l’edició impresa, el resultat es limita a un procés de consulta «online», en què localitzem les escasses referències
que hi existeixen. Com hem pogut comprovar, l’obra de Cannicciari continua, malgrat que en una proporció
reduïda enfront a la vasta producció de música religiosa, encara vigent en l’actualitat.
Per últim, convé destacar que, malgrat que Cannicciari va viure durant vint-i-huit anys en casa del comte
Soderini, no hem trobat cap peça de música profana en l’arxiu d’aquesta família, un fet que no ens permet
descartar que no exercira com a músic «da camera» de forma puntual i privada.
En conclusió, la producció que coneixem fins el moment de Cannicciari es troba repartida per diversos arxius i
biblioteques d’Europa i apareix en les col·leccions de música sacra juntament amb els principals mestres de
polifonia vocal del set-cents romà, fet que acredita la circulació de l’obra des d’un moment primerenc, gràcies, en
part, a col·leccionistes com Santini o Proske, o la presència de música en arxius privats de músics aficionats com
l’infant D. Francisco de Paula Antonio de Borbón que en l’actualitat es custodia a la BNE. En realitat, els
principals treballs sobre la catalogació de l’obra de Cannicciari són l’inventari de S. Pesci del 1747 i el catàleg de
L. Feininger del 1964, que serveixen de base per als successius investigadors malgrat que ofereixen dades
divergents respecte del nombre de composicions, així com l’actual base de dades del RISM-OPAC, un treball
encara obert perquè no inclou, per exemple, les obres del fons de la BNE.

6. Aspectes analítics
En aquest apartat en aproparem als trets estilístics a partir de la producció de Cannicciari, agrupada per gèneres,
tal com es presenta en el catàleg de L. Feininger, a través dels quals podrem realitzar una anàlisi del repertori en
adequació a les agrupacions vocals i instrumentals, aspectes tècnics i funció litúrgica. Per tal d’oferir una imatge
més pròxima a la música de Cannicciari, reproduïm alguns models manuscrits de les peces que hem considerat
més exemplars, algunes de les quals hem transcrit. Algunes referències a les obres de Cannicciari apareixeran
entre claudàtors, per a indicar la col·locació en l’arxiu capitular de S. Maria la Major; en altres, usarem
l’abreviatura FeiC seguida de la ubicació en el catàleg de Feininger i, en els llocs en què la documentació ho
permeta, farem referència al RISM ID i a eventuals observacions.
Gerber ha definit Cannicciari com a un dels contrapuntistes més eminents del s. XVII (Gerber, 1812: 627-628),
Fétis com a un autor «[…] de l’école romaine» (Fétis, 1868: 175) i, tal com arrepleguen els professors M. Caraci i
S. Gmeinwieser, seguidor de l’estil policoral religiós de Palestrina a Benevoli. El professor Durante recorda que
«Adottò lo stile grandioso laddove intendeva ‘esprimere la visione apocalittica della sterminata folla della Chiesa
trionfante’ (Feininger)» (Durante, 1985: 93). La professora M. Caraci apunta: «L’Ursprung ha rilevato nella sua
musica il profondo influsso della grande polifonia cinquecentesca e la persistenza della tradizione compositiva
fiamminga nell’impiego frequente e serrato di canoni in tutte le voci» (Caraci, 1975) tradició que permet la
perceptibilitat del cànon en totes les parts i la renúncia a l’ús de l’orgue en algunes peces (Durante, 1985: 93).
El 1929, Fellerer també analitza alguns aspectes de l’estil de Cannicciari. Per a Fellerer, Cannicciari va optar, com
Pitoni, per combinar de forma conscient en les composicions trets de l’estil antic i modern però, a diferència de
Pitoni, el primer mostra un major potencial creatiu. A més, Fellerer reconeix que Cannicciari és una gran
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melodista («[...] ist Melodiker») i subratlla la qualitat del contrapunt: «Seine Stimmen fliessen frei dahin, sein
Kontrapunkt ist sehr gut» (Fellerer, 1929: 204-207). En l’edició Musica Divina del 1855, Proske subratlla alguns
trets més subjectius de l’obra de Cannicciari com el sentiment pietós que transmet, la submissió del geni a la
meditació sobre els textos sagrats, l’alta capacitat tècnica i de treball i el segell personal de la música (Proske,
1855: XXV-XXVI).91
En efecte, Cannicciari barreja, com afirma Fellerer, trets antics i moderns. No podem parlar d’una evolució
cronològica, ja que, si observem el catàleg de la seua producció, llegirem un ús equilibrat entre els dos estils:
d’una banda, en les peces amb major nombre de veus, el compositor utilitza una escriptura més conservadora, el
caràcter de la música és més solemne, recorre al contrapunt a través d’una textura intel·ligible i homorrítmica
amb un ús ponderat del cànon i una notació amb valors més llargs. D’altra banda, en les peces amb menor
nombre de veus, escriu melodies més florides, amb un flux melòdic més ràpid i valors més breus, textura per a
les quals la melodia acompanyada i la textura coral es transformen en els vehicles ideals d’expressió que, com
deia Proske, fan de Cannicciari un compositor de música amb «segell personal».
Com en l’estil, en l’escriptura Cannicciari observa fidelitat a la tradició i barreja elements de la notació moderna
amb la blanca del s. XVI, que encara manté en el s. XVIII, un tret arcaïtzant que es demostra, sobretot, en l’ús
dels silencis i en altres components de la melodia, com són, per exemple, el recurs a la «coloratura» o
«ennegriment» i de les lligadures «cum opposita proprietate» (c.o.p.), malgrat que de forma restringida, dels quals
portem a col·lació algunes mostres. En els silencis de major durada, el compositor manté les grafies de la notació
blanca de «maxima», «longa», «brevis», «semibrevis», etc., com contemplem de manera correlativa en el següents
exemples:92

Imatge 1: Exemples de notació blanca extrets de la Missa «Tu es Petrus» a 16 veus del 1704 de P. Cannicciari

I, en els valors de les figures, emergeixen exemples de les lligadures «c.o.p» i dels «ennegriments», com podem
veure a continuació, per ordre:93

Imatge 2: Lligadures «c.o.p» i ennegriments de la Missa «Tu es Petrus» del 1704 de P. Cannicciari
«Aus dieser Quelle schöpfen seit einem Jahrhundert begünstigte Forscher und Sammler wahre Perlen eines gottgeweihten Schaffens,
denn man weiss: dass dieser fromme Künstler nie eine Arbeit begann, bevor er in Contemplation und Gebet seinen Genius geheiligt
hatte. Darum versiegte ihm selbst im hohen Lebensalter nicht die Quelle neuerfrischter Geisteskraft; die Zahl seiner meist in
grossartigen Dimensionen ausgeführten Werke gränzt an's Unermessliche und das Innere derselben trägt durchgehends den Stempel
ihres geistig und technisch vollendeten Ursprungs». Cf.: Proske, 1855: XXV-XVI.
92 I-Rsm, Cannicciari, 101/2 i FeiC I.5.
93 Ib.
91
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A pesar d’aquestes característiques, l’escriptura de Cannicciari és molt clara i no presenta cap dificultat de
transcripció, malgrat que, sovint, entropessarem amb una barreja de grafies antigues i modernes. Com hem
avançat, els dos estils són una qualitat permanent en l’obra de Cannicciari i, l’elecció d’un o altre, antic o modern,
obeeix més a les exigències de la funció litúrgica a què acompanya i al nombre de veus que a una evolució
personal. Per aquests motius, convé entretenir-se a analitzar la producció del mestre per gèneres i agrupacions
vocals, com veurem un poc més avall.
En la tonalitat, Cannicciari també es mostra eclèctic, ja que sovint usa fragments tonals que combina amb modes
arcaics. Els casos més «modals» els introdueix en dues misses com, per exemple, el dòric («protus» autèntic o
mode de re) de la missa Monte Vecchi II a cinc veus del 1716,94 en què usa el si bemoll en l’armadura i es
desenvolupa en l’actual mode de sol (transposició de re a sol: «sol-la-sib-do-re-mib o mi-fa o fa#-sol»), o el frigi
(o mode de mi) de la missa sine nomine a quatre veus de setembre del 1715,95 sense cap alteració en l’armadura i
que transcorre sobre els actuals graus de «la menor» però amb la «finalis» en mi («mi-fa o fa#-sol o sol#-la-si-dore-mi»). En qualsevol cas, aquests casos són excepcionals i, malgrat que, com hem dit, moltes melodies barregen
trets dels modes eclesiàstics, la majoria d’obres es poden analitzar des del punt de vista tonal sense dificultats, ja
que el tractament modal, que havia evolucionat amb la polifonia, és pròxim a l’incipient sistema barroc.
En l’inventari de S. Pesci, les misses són l’únic gènere en què el deixeble consigna la tonalitat, per exemple: «C,
sol fa ut, terza minore» per a do menor o «D, la sol re, terza maggiore» per a Re Major i, sols en dues misses,
apareix la indicació «da trasportarsi», una en «C, sol fa ut, terza maggiore» i l’altra en «G, sol re ut, terza
maggiore», és a dir, en Do Major i en Sol Major (Feininger, 1964: 192-193).
D’altra banda, Cannicciari usa en totes les parts d’orgue la tècnica del baix continu o xifrat, qüestió que
imprimeix major verticalitat als passatges de contrapunt imitatiu. Per regla general, la dissonància es tracta de
manera preparada i manifesta una predilecció pels retards habituals de l’octava per la novena, la quinta per la
sexta i la tercera per la quarta. També posa en evidència un ús molt restringit del cromatisme, que queda relegat
als passatges més expressius com ocorre, per exemple, en les lamentacions o en els oficis de difunts. Com que
Cannicciari xifra tots els baixos, resulta més fàcil descobrir els modes que utilitza, en especial en aquells
fragments en què treballa amb una relativa ambigüitat tonal. En les cadències, per exemple, mostra un ús molt
habitual pels graus IV i V, que són conduïts de forma escolàstica.
Si fem una anàlisi succinta del catàleg temàtic de Feininger, que prenem com a model perquè és l’únic que
acredita el nombre de composicions de Cannicciari, compilem una taula que conté els gèneres i el respectiu
nombre de veus, que presentem a continuació:

94
95

I-Rsm, Cannicciari, 103/14; FeiC I.37 i RISM ID no. 852010273.
FeiC I.40 i RISM ID no. 456012340.
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Gèneres/veus
I. Missae
II. Gradualia
III. Offertoria
IV. Antiphonae
V. Psalmi
VI. Hymni
VII. Responsoria
VIII. Motecta
TOTAL

XVI
7

2

XII
1

2

IX
4

4

VIII
18
4
11
6
54

VI
4
4
4
2
29

V
3
4
30
1
60

IV
7
11
13
13
28
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III

II

I

Altres

20
37
27
1

75
22
166

30
4
35

27
46
38

9

3

8

5
98

43

98

33
105

2
87

16
279

69

111

Total
44
148
121
277
180
46
38
56
910

Taula 5: producció de Cannicciari segons la catalogació temàtica de L. Feininger

La taula ens permet realitzar una anàlisi estadística de l’obra de Cannicciari la qual, com hem anticipat, hem
classificat per gèneres i per nombre de veus, resultats que convé estudiar i que presentem de manera gràfica en la
següent il·lustració:
Responsoris
4,2%

Motets
6,2%

Misses
4,8%

Himnes
5,1%
Graduals
16,3%
Salms
19,8%

Ofertoris
13,3%

Antífones
30,4%

Gràfic 1: catàleg percentual de les obres de Cannicciari per gèneres

En el primer grup, sobreïxen les antífones i salms, que ocupen la meitat del repertori, seguides dels graduals i, en
menor nombre, els ofertoris. Les composicions resulten més breus i abundants per la funcionalitat que
desenvolupen dins del calendari litúrgic, gèneres amb els quals el compositor exhibia el seu talent a través d’un
repertori més variat, quantitat que s’incrementa a mesura que disminueix el nombre de veus. Per la seua banda,
les misses, algunes de les quals van participar d’una plantilla més elaborada, ocupen tan sols un 5% del total de la
producció de Cannicciari.
Pel que fa al nombre de veus, el resultat proporcional és el següent:
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Misses
4,6%

1 v.
7,2%

16 v.
0,9%

Altres v.
11,6%

12 v.
0,3%

8 v.
10,3%
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9 v.
0,8%

6 v.
4,5%

5 v.
10,3%
2 v.
29,2%

4 v.
11,0%
3 v.
9,1%

Gràfic 2: catàleg percentual de les obres de Cannicciari per nombre de veus

Com veiem, la composició a setze sols es cultiva en les misses i els salms, però no de manera prolífica ni en la
resta de gèneres. Igualment, les elaboracions a dotze i nou veus també es poden considerar excepcionals amb
certa relativitat. Les composicions a quatre i huit veus són, per ordre, les més conreades, ja que apareixen en tots
els gèneres excepte en els himnes i responsoris; un repertori similar es fa present en les realitzacions a cinc veus,
a excepció que el compositor no treballa cap motet en aquesta plantilla.
Pel que fa a les misses, en l’arxiu capitular de SMM en trobem de diversos models. D’una banda, un primer grup
el formen les que porten en el títol un determinat nombre de veus com,96 per exemple, Missa à 8, que marca el
nombre màxim a les quals pot arribar a sonar la missa i forma, a l’interior, petites agrupacions corals menors;
una excepció apareix en la que titula Missa, che si può cantare à 5-6-7-8-9 voci reale, en què l’agrupació mínima és de
cinc veus i, malgrat que el cor pot arribar fins a nou, l’obra no presenta cap part tallada. En algunes misses figura
la indicació «a cappella»,97 «piena»98 o «piena è breve».99
D’altra banda, un segon grup és la missa «concertata», amb indicacions com «concertata»,100 «concertata è
breve»,101 «concertata è brevissima»102 i «concertata con violini»,103 de la qual presentem un exemple més avall. En
la missa de concert, sovint sense instruments, el compositor usa l’«stile concertato» que consisteix a enfrontar un
grup de solistes («soli») amb la resta de cantants («tutti»). Aquest estil aporta riquesa tímbrica i dinàmica gràcies a
les variades combinacions vocals (més freqüent que en les misses del primer grup), permet una major expressió
del text i accentua el contrast entre les parts d’un mateix moviment.
I-Rsm, Cannicciari, 101/1-101/6, 102/1-102/3, 102/5; 103/2, 103/3, 103/7, 103/12-103/14 i 103/17.
Ivi, 103/16.
98 Ivi, 102/9, 103/6 i 103/15.
99 Ivi, 103/4.
100 Ivi, 102/4, 102/6-102/7, 102/10-102/11; 103/10-103-11.
101 Ivi, 103/5, 103/8 i 103/18 «La Pina».
102 Ivi, 103/9.
103 Ivi, 103/1, per exemple.
96
97

32

QDV 6 (2015) ISSN 1989-8851

L’aportació de Pompeo Cannicciari (1666-1744)…

Abel Puig Gisbert

És en les misses on Cannicciari posa de manifest la màxima expressió de la policoralitat a setze veus. En canvi,
del total de quaranta-cinc misses,104 Cannicciari va fer un ús molt restringit de la plantilla a quatre cors, que
empra sols en set ocasions: cinc, que pertanyen al període de Sàxia i, tan sols dues, al de Sta. Maria la Major, ja
que unes misses es repetien en diverses solemnitats, en especial les de tal calibre, i van tenir una ampla difusió
pòstuma.
Per exemple, la missa a setze veus «Ecce Sacerdos Magnus» del 1696,105 apareix datada amb anterioritat, com ja
sabem, en algunes còpies posteriors: MISSA | a XVI Voci reali | di Canniciani [sic] | fatta nell'Anno 1679,106 Fasch
apunta Missa | a | 16 voci reali | di | Canniciani [sic] | fatta nell anno 1679,107 i Poelchau No 57. | Pompeo Canniciari |
Maestro in S. Maria maggiore | in Roma | Missa a 16 voci reali. | 1679. | Ex collectione G. Pölchau.: | Lubecce 1820. |
[caption title:] Missa a 16 Voci reali | de Canniociani | fatta nell'anno 1679,108 dates que, com ja sabem, en cas de ser
certes remeten la tasca de Cannicciari al primer any que el trobem a Roma a una edat primerenca.
Com acabem d’assenyalar, Cannicciari reprén en SMM la comesa a setze veus en dues ocasions memorables: la
missa «Ottobona» del 1716109 i l’anomenada «Anno Jubilei» del 1725.110 La primera, dedicada al cardenal arxiprest
Pietro Ottoboni, va servir per a celebrar la solemnitat de la Neu del 1716, any en què es va derrotar l’exèrcit
otomà en Hongria. La partitura autògrafa de la capella Giulia aporta la següent informació:
Messa Ottobona à 16, cantata nella sacrosanta Patriarchale Basilica di Santa Maria Maggiore li 5 Agosto 1716 nella Festa
della Madonna SS. della Neve, nel qual giorno l’armi imperiali riportarono contro l’ottomanna potenza nell’Ungaria una
gloriosissima vittoria, con la disfatta d’un formidabilie esercito turco, dedicata all’Eminentissimo e Reverendissimo Principe,
il Sig. Cardinale OTTHOBONI, Arciprete della medesima Sacrosanta Patriarchale Basilica, da Pompeo Cannicciari, Maestro
di Cappella in detta Basilica.111

Tenim constància que la victòria fou celebrada en la basílica de manera ressonada, ja que, a més de la composició
inèdita de Cannicciari, en una nota del sagristà trobem el següent detall: «Segue il speso p. l’Illuminatione fatta
nelle due facciate della Basilica nelle due sere 5; e 6. 7bre in occasione che la Santità di Nro Sig.re fece Cappella
Papale, e cantò il Te Deum nella nra Basilica per la Vittoria havuta dall’Armi Christiane Cesaree in Ungaria sc.
31,94».112 Com podem llegir, la façana de la basílica fou il·luminada per a rebre el Te Deum del papa Climent XI.
La segona missa fou composta per a celebrar, com el nom indica, la solemnitat de l’any sant del 1725,113 després
de la qual Cannicciari no tornarà mai més a elaborar una missa a setze veus. Aquesta missa està basada en un
tema ja usat amb anterioritat: «Subjectum huius Missae obsequium praestat Paulo Petti, qui scripseret Missam
pro Jubileo 1675; probabiliter fuit magister Cannicciarij» (Feininger, 1964: 5). Com podem llegir, Feininger
formula la hipòtesi de Paolo Petti (m. 1678) com a un dels possibles mestres de Cannicciari.
A les quaranta-quatre misses, cal afegir la «Missa Chisia» a huit veus que inventaria S. Pesci, de la qual no tenim constància i no
apareix inventariada pel RISM. Cf.: Feininger, 1964: VI.
105 FeiC I.2.
106 Sing-Akademie zu Berlin, Notenarchiv, Berlin (D-Bsa/ SA 307), RISM ID no. 469030700.
107 Copiada per Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800), Sing-Akademie zu Berlin, Notenarchiv, Berlin (D-Bsa/ SA 308) segons
consta al RISM ID no. 469030800.
108 Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, Berlin (D-B/ Mus.ms. 2920) RISM ID n. 452002672.
109 I-Rsm, Cannicciari, 101/4; FeiC I.6 i RISM ID no. 852001946.
110 FeiC I.7.
111 Feininger, 1964: 12. No existeix autògraf a SMM i resta pendent de catalogació pel RISM.
112 I-Rsm, Giustificazioni 62 (1715-1717), s/p. Nota de les despeses del sagristà Tomaso Bianchini del mes de setembre del 1716. El total
en escuts correspon a la suma de treballs realitzats per a l’increment de la il·luminació.
113 D’aquesta missa sols trobem una còpia en B.B.M. DD 236 IV.I, com apunta Feininger, en la biblioteca G. B. Martini de Bolonya.
104
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En les solemnitats més destacades de Sàxia i de SMM, Cannicciari usava el repertori que havia compost amb
anterioritat, de vegades amb alguna correcció o ampliació. Una prova d’aquest fet, a banda de l’existència de
diversos autògrafs de la mateixa obra, és la revisió a què sotmetia les composicions, ja que la missa Tu es Petrus
del 1704,114 l’única a quatre cors amb parts de violí primer (quatre còpies), violí segon (quatre còpies) i «violone ò
contrabasso» (dues còpies), compta amb un afegit posterior sols instrumental que serveix per a introduir el
«Gloria» o, com indica Feininger, «Symphonia et concomitantia ad GLORIA, composita forsan posterius»
(Feininger, 1964: 186):

[Violí I]

[Violí II]

[Violone
ò contr.º]

Imatge 3: Simfonia instrumental que introdueix el Glòria de la Missa «Tu es Petrus» a 16 veus de Pompeo Cannicciari (1704)

En les respectives parts instrumentals, que ací no reproduïm, apareix una tira de paper amb unes quantes notes
adherida a la partitura per a introduir el Glòria, una addició posterior de què parla Feininger, mentre que també
afegirà un «guió» per a les parts instrumentals, com podem veure en el precedent exemple, que el compositor
havia elaborat posteriorment fins al «tutti». Aquesta partitura conté una errada, ja el violí II realitza, en el
penúltim compàs de l’exemple, un tetracord ascendent que formaria sèptimes consecutives amb el baix:

en lloc de
Imatge 4: Correcció de la part de Violí II

que són les notes reals que apareixen en les parts individuals de violí II, una falta causada, amb tota probabilitat,
pel freqüent ús de les claus en les diferents parts.

114

I-Rsm, Cannicciari, 101/2 i FeiC I.5.
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De la resta de les misses a setze veus, cap altra té parts instrumentals pròpies. Pel que fa a les misses amb part
independent per a instruments, en el catàleg de Cannicciari només en presenta tres: la que acabem de veure a
setze veus del 1704, altra «Concertata con violini» a quatre veus del 1698,115 i una última «Concertata con violini»
de gener del 1712,116 inici de la qual reproduïm a continuació:117

Imatge 4: Transcripció del Kyrie de la Missa «Concertata con violini» de P. Cannicciari (1712)

De tot el repertori, cap obra contempla la plantilla orquestral, sinó l’ús de violins o oboès, violoncel o
contrabaix. No podem descartar la possibilitat que, en la pràctica, cap instrument de corda duplicara alguna veu,
en especial les parts extremes (tiples o baixos) o que, fins i tot, s’arribara a substituir un cor sencer per altre
només instrumental, ja que la presència de músics forans en les solemnitats és transversal a tot el set-cents, i hem
d’aplicar aquesta hipòtesi a qualsevol cas.
FeiC I.38, per a C, A, T, B, O, vl. 1r i vl. 2n.
FeiC I.36, per a S1, S2, SATBO1; SAT, 2B, O2; vl.1r, vl. 2n «di concerto»; vl. 1r vl. 2n «di concerto grosso» i «violone». Segons
anota S. Pesci, aquesta és una de les dues misses que «[...] sono fra le carte di Natale». L’altra és «La Piva», de la qual parlarem de
seguida.
117 En l’exemple hem reduït les parts S1 i S3, A1 i A2, T1 i T2, O1 i O2 perquè en l’original actuen a l’uníson, amb algunes parts de
«tacet» que no afecten al fragment que volem mostrar. En el baix, que conté parts per a «violone» i orgue, hem mantingut el xifrat
original.
115
116
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La línia melòdica de les veus sovint segueix els procediments contrapuntístics habituals com la retrogradació i la
inversió o l’augmentació o reducció dels valors, així com les progressions unitonals. El cap del tema és important
perquè és la llavor de la composició. Aquest fenomen concorre com a procediment habitual en l’obra de
Cannicciari i, com a mostra, observem la tècnica usada en la Messa A Quattro Concertata, de qual hem extret els
temes de cada part i algunes cèl·lules temàtiques en què empra els recursos contrapuntístics més característics,
vinculats al tema que acompanyen: D (moviment directe), R (retrogradació), I (inversió), R de I (retrogradació de
la inversió); V (variació temàtica), A (ampliació dels valors), tal com consignem en la següent taula:

Moviment

«Messa A Quattro Concertata» (I-Rsm 103/10)
Tema

Motius

Kyrie

R

D

D/V

D/A

R/V

(Kyrie)

D

D/V

R/A

D/A (Pater)

D (Kyrie)

I de R (Kyrie)

Gloria

Pater Noster

Sanctus

Agnus Dei

D/A (Kyrie)

D/A (Kyrie)

Taula 6: procediments contrapuntístics en la «Messa a Quattro Concertata» de P. Cannicciari
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Les misses contenen les seccions que de manera tradicional es realitzen amb música, les quals convé analitzar de
forma independent. Per a Fellerer, el tractament més clàssic de la polifonia o «stile antico» apareix en les parts
menys dramàtiques de la missa com el «Kyrie» o l’«Agnus Dei», textos que permeten allargar més les oracions,
mentre relega l’estil modern a les parts més dramàtiques: «Seine Stellung zur alten Polyphonie zeigt, dass er sie
vorzugsweise bei undramatischen Stellen, wie Kyrie, Agnus, die Gebetscharakter haben, vewendet, während er
dramatische Abschnitte im stile moderno vertont» (Fellerer, 1929: 204).
El Kyrie consta de tres seccions: «Kyrie eleison», «Christe eleison» i «Kyrie eleison», forma que resulta simètrica
per les característiques del mateix text. La repetició de les frases en les respectives seccions varia en cada missa.
Una característica comuna en totes les parts es la prolongació de la primera síl·laba de la paraula «e – leison» a
través d’un llarg melisma, un fenomen que ja proclama Fellerer: «Bemerkenswert ist in seinen Werken die
Deklamation in eleison mit Dehnung der ersten Silbe. Dies zeigt sich in allen seinen Messen. Auf der ersten
Silbe wird dabei ein längeres Melisma gebracht» (Fellerer, 1929: 204). L’estil del Kyrie és contrapuntístic, la
melodia flueix amb la naturalitat expressiva de la polifonia imitativa i les seccions no es repeteixen, ja que
cadascuna compta amb realitzacions distintes.
El contrast entre les tres seccions s’aconsegueix per procediments diversos. En les misses que sobrepassen les
quatre veus, el «Kyrie» el realitza el «tutti» de la plantilla, mentre que el «Christe» apareix en una formació vocal
més reduïda; un altre procediment contrastant és la realització del «Christe» en forma de cànon [101/1], o la
presentació del «Christe» o del «Christe» i de l’últim «Kyrie» en compàs ternari.118
Com a trets excepcionals, convé destacar la missa Velocior [103/6], que presenta les tres seccions en un mateix
moviment breu; La Melliflua a 16, que en la part d’orgue del Kyrie presenta un canvi de moviment a «Allegro»
[101/3] o en el soprano [102/3], i la missa In Tempore necessitatis amb la indicació «Grave» [102/8], instruccions
que la resta de misses no solen incloure.
Les parts del «Gloria», «Credo» i «Pater Noster» reben un tractament similar. La longitud del text permet
Cannicciari experimentar l’alternança entre compassos binaris i ternaris i la combinació de distintes agrupacions
vocals, un joc que aporta a les parts de la missa un major dramatisme, en el sentit d’expressió, gràcies al contrast
i la varietat de ritmes i timbres. Aquests moviments recorren a una textura més homorrítmica i vertical, sense
renunciar a les eventuals imitacions motíviques que transcorren entre les diverses veus.
En el «Sanctus», Cannicciari recupera la polifonia imitativa característica del «Kyrie», i procedeix a crear
melismes llargs sobre la primera síl·laba de la paraula «Sanctus». Per regla general, aposta pel text abreviat, en
què suprimeix els dos últims versos («Benedictus qui venit in nomine Domini | Hosanna in excelsis»). De
vegades aporta, una vegada més, el cànon com a solució. Un exemple ens l’ofereix la missa Cito te expediam à 9
Concertata del 1709 [102/7], en què tres veus exposen tres temes distints (A1, T1 i B1), altres tres del mateix
registre realitzen la resolució del cànon a l’uníson en el segon cor (A2, T2 i B2), mentre les altres tres queden
lliures en una espècie de «pseudopolifonia» imitatiava i l’orgue manté la sòlida base harmònica a través del
recolzament de l’acord de tònica i dominant de «la menor».

118

Per exemple, I-Rsm, Cannicciari, 102/2 i 102/3, respectivament.
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Imatge 5: Sanctus de la Missa «Cito te expediam» a 9 veus concertada de P. Cannicciari (1712)

Com hem anticipat, el tractament de l’«Agnus Dei» és amb polifonia imitativa, Cannicciari s’adscriu a l’estil antic
i el contrapunt d’aquesta part resulta més conservador, malgrat que les veus es mouen en una textura bastant
homorrítmica.
Algunes misses estan compostes sobre un «cantus firmus» procedent del cant pla del repertori litúrgic o d’un
tema profà conegut. Per citar un parell d’exemples, el tema Tu es Petrus apareix en la missa a 16 veus del 1704
[101/2], així com en un gradual del 1711119 i una antífona sense any,120 i l’Ecce Sacerdos en una missa a 16 veus del
1696 [101/1],121 que també usa en una a 8 veus del 3 de juliol del 1694 [102/1]. La missa Tu es Petrus és un clar
FeiC II.110 en BBM EE 1227.
FeiC IV.6 en BBM EE 1.73.
121 Aquesta missa és probable que fóra composta, com ja hem dit, el 1679.
119
120

38

QDV 6 (2015) ISSN 1989-8851

L’aportació de Pompeo Cannicciari (1666-1744)…

Abel Puig Gisbert

exemple de missa cíclica, en què totes les veus incorporen i parafrasegen motius del «cantus firmus», que
Cannicciari adverteix de manera explícita. Prenem com a model només algunes de les incursions del soprano,
extretes de les distintes parts de la missa:

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Imatge 6: Missa «Tu es Petrus» composta sobre el tema homònim procedent del cant pla

El tret més rellevant en el tractament dels temes procedents del cant pla és la presentació d’un motiu inicial que
passa per diverses veus, mentre les altres es mouen en contrapunt florit, característica arcaïtzant pròpia del «stile
antico», el qual es manté en obres molt concretes i que pertanyen al període de Sàxia. Aquest fenomen sobreïx,
entre altres, en les dues misses Ecce Sacerdos a les quals ens hem referit. El tema del cant pla apareix en valors de
«longa», «brevis» o «semibrevis» com a «cantus firmus» en el sentit més conservador de la polifonia i, de seguida,
continua la seua marxa melòdica en la trama polifònica mentre deixa pas a les altres veus, les quals imiten el
motiu, el repeteixen de manera integral o es mouen de forma lliure:

Imatge 7: Fragment del Kyrie i del Pater Noster de la Missa «Ecce Sacerdos Magnus» a 16 veus de P. Cannicciari (1696) amb el mateix tema

La lectura de totes les parts ens permet verificar que el motiu inicial passa per les distintes veus. El mateix
comportament el trobem, com hem anticipat, en la missa homònima a 8 veus, de la qual hem agafat un fragment
del «Kyrie» i del «Credo», en les veus de tenor i de baix, respectivament:

Imatge 8: Altres fragments de la Missa de l’exempre precedent amb el mateix tema
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En el període de Sta. Maria la Major, Cannicciari utilitzarà els temes de manera més elaborada i no tan explícita,
les figures apareixeran en valors més breus i farà un ús més restringit dels valors de «longa» o «brevis». La
textura, sense abandonar la tècnica del contrapunt, tendirà cap a l’homofonia i integrarà trets del «stile moderno»
amb la tradició.
Pel que fa a l’ús del «cantus firmus» profà en les misses, la professora M. Caraci assenyala:
Nella produzione del C. lo stile concertante si armonizza costantemente con l’antica tradizione contrapuntistica
compositiva; così, accanto a messe come quella ‘A 5 voci con violini’ del 1712, si trovano messe su di un ‘Cantus prius
factus’ profano, come ad esempio ‘La melliflua’ a 16 voci, del 1695, e quella ‘Concertata sopra la Pina’ [sic] a 8 voci [...]
(Caraci, 1975).

Del repertori de misses de Cannicciari, és possible identificar amb facilitat dues compostes a partir de temes
profans, que porten com a títol La Melliflua [101/3] a 16 veus (1695) i La Piva [103/18], missa concertada a 8
veus (desembre del 1713), un fet bastant insòlit, ja que el concili de Trento recomanava per a la música el defugi
dels temes profans, que Cannicciari usa de manera restringida. Al respecte, també elabora un Dixit del 1693,
salm «in pastorale» a huit veus que dedica al «Sig.re D. Tommaso Scrigna | Canonico di S. Spirito in Sassia».122
Per exemple, La Piva concertada a huit veus és una missa pastoral. El tema usat com a «cantus primus»
procedeix d’una dansa del segles XV i XVI, en particular del repertori per a llaüt. El llibre de la Intabulatura de
lauto de Joan Ambrosio Dalza, publicat per Petrucci en Venècia el 1508, inclou la piva com a una dansa ràpida
escrita de manera habitual en «proportio tripla», un tema amb bastant tradició i que amb probabilitat feia
referència a l’instrument homònim (Alan Brown, 2001). Aquesta és la transcripció del tema:

Imatge 9: Piva per a llaüt de la Suite núm. 6 de Joan Ambrosio Dalza, extret de l’«Intabulatura de lauto» de Petrucci (Venezia, 1508)

Sens dubte, Cannicciari coneixia el sentit de les proporcions rítmiques de la piva: «Italian theory taught two other
diminutions: quaternaria in 4/1, called also ‘saltarello tedesco’ and said by Cornazano to be ‘used more by
Germans’; and piva, an expression meaning bagpipe, in 12/4 = 6/4 + 6/4» (Heartz i Rader, 2001). En la
literatura musical, figura la piva en compàs quaternari compost. En la missa, Cannicciari usa compassos simples
I-Rsm, Cannicciari, 85/4; FeiC V.26 i RISM ID no. 852006312. En BBM EE 3.7, Feininger recull la data de l’11 de setembre del
1693.
122
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binaris i ternaris, sense perdre de referència el ritme característic original. Com a exemple, reproduïm dos
fragments de música en els respectius compassos. L’inici del «Kyrie», el qual, amb el moviment descendent per
graus conjunts de la melodia del soprano del primer cor, ens remet de seguida al tema de la dansa, tractat en
compàs ternari simple:

Imatge 10: Missa concertada sobre «La Piva» a 8 veus de P. Cannicciari (1713)

En els versos en què la missa transcorre en compàs binari, el ritme característic de la pastoral es manté gràcies a
l’alternança entre els valors llargs i breus, com ocorre, per exemple, en alguns fragments del «Pater Noster» (veg.
la indicació «solo» en el primer pentagrama):

Imatge 11: Ritme «pastoral» sobre compàs binari en el Pater Noster de la mateixa missa de l’exempre precedent

Si, com hem avançat, Cannicciari aporta més contrast en les parts més extenses de la missa, és en els altres
gèneres on demostrarà major varietat i dramatisme, ja que dedica el potencial creatiu a subratllar el significat
literari. D’acord amb la professora M. Caraci, aquest fet queda demostrat en el moment en què aporta distintes
realitzacions musicals per a un mateix text en allò que anomena «solucions originals»:
Una grande varietà di stile si osserva peraltro in quelle composizioni, la cui struttura formale permetteva una maggiore
libertà rispetto alla messa ed è interessante notare come il C. abbia più volte musicato gli stessi testi liturgici (21 volte il
Magnificat, 27 il Confiteor, 18 il Beatus Vir, 19 il Dixit, per citare alcuni esempi), trovando di volta in volta soluzioni
originali, introducendo varianti nella struttura formale della composizione e modificando l’organico vocale (Caraci, 1975).

De fet, Cannicciari tracta graduals, ofertoris, antífones, salms, himnes, responsoris i motets de manera similar,
raó per la qual ens permet aplicar una anàlisi global d’aquest repertori, en què el mestre gaudeix de major
permissibilitat formal. Per tant, convé afirmar que la forma d’aquestes peces està delimitada per la idiosincràsia
del mateix text, al qual aporta solucions artístiques individuals, com destaca el professor S. Gmeinwieser en
l’entrada «Cannicciari» de la MGG: «Die grosse formale und ausdrucksmässige Variabilität, die sich besonders
bei wiederholter Vertonung des gleichen Textes zeigt, lässt auch bei freieren solistischen Partien die individuelle
Künstlerische Ausdrucksfähigkeit hinter dem liturgischen Ausdruck des Textes zurücktreten».
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La major part dels graduals estan compostos, per ordre, per a dues veus amb acompanyament d’orgue, a veus
sola i a tres veus. Tan sols n’apareixen quatre de cada, escrits a cinc, a sis i a huit veus. Del conjunt, cal destacar
els Benedicta et Venerabilis (un a sis veus, dos a quatre i quatre a dos veus),123 la majoria compostos per a la festa de
la Neu de SMM (5 d’agost) i altres per a la nit de Nadal (24 de desembre)124 o la tercera missa del mateix dia (25
de desembre).125 Els altres graduals tenen una clara funció dins del calendari litúrgic, que Cannicciari anota en
cada peça. De les composicions, cal destacar la brevetat i la realització en «stile moderno», amb unes funcions
tonals clarament establertes i un flux melòdic abundant.
En el gradual Ascendit Deus per a soprano, alt i orgue del 1695,126 observem un llarg melisma sobre la primera
síl·laba de la paraula «Alleluia». En el ritme es produeix un canvi de tresets a semicorxeres que aporten varietat a
la melodia, tractada amb abundats florejos sobre progressions melòdiques unitonals ascendents i descendents,
un recurs molt habitual en aquest tipus de peces. Hem omès la part d’orgue perquè ara ens interessa observar el
comportament melòdic paral·lel en les veus de soprano i contralt d’aquest gradual, amb les consecutives
entrades imitatives:

Imatge 12: Gradual «In die Ascensionis Domini» a 2 veus de P. Cannicciari (1695)

En la segona secció del mateix gradual, volem destacar el recurs expressiu emprat per a subratllar el
significat d’Ascendit Deus, en una escala ascendent que té un àmbit de novena. Aquest tipus de retòrica dels
afectes encara és molt freqüent en el s. XVIII:

FeiC II.6, II.15, II.16, II.49, II.90, II.114 i II.146.
I-Rsm, Cannicciari, 106/53 i FeiC II.39.
125 FeiC II.36 (I-Rsm, Cannicciari, 105/62) del 1708 i FeiC II.112 (I-Rsm, Cannicciari, 106/55) del 1724, per exemple.
126 FeiC II.88 i I-Rsm, Cannicciari, 106/16.
123
124
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Imatge 13: Escala ascendent per a subratllar el significat de la paraula «Ascendit», procedent d’un altre fragment de la mateixa peça citada en l’exemple
precedent

Pel que fa a les parts amb instruments, només hem de consignar dos graduals: d’una banda, Locus iste del 1709
per a dos sopranos, contralt i orgue compta amb una part autònoma per a violoncel;127 de l’altra, Tecum principium
per a SAB i O, conté parts de violí primer i violí segon.128
El catàleg d’ofertoris ens permet comprovar com, a diferència dels graduals, la majoria compostos per a dos
veus o solista, Cannicciari opta per cors més nombrosos, i només en compon quatre a una i a sis veus,
respectivament. Predominen, per ordre, les obres a tres i cinc veus, que superen la trentena en cada cas, seguits
pels ofertoris a dos, quatre i huit veus. El tractament dels ofertoris a cinc veus ens permet realitzar la classificació
en dos grups: un, d’estil concertat («a 5 vocum concertata») que manté, de forma sòlita, l’agrupació de cant a
«solo» més «ripieno», realitzat pel cor i, l’altre, d’estil ple, «a 5 vocum plena» (Feininger, 1964: 64). Pel que fa a
l’estil, a mesura que es redueix el nombre de veus, la melodia sol estar més ornamentada, de manera que els
ofertoris de huit a cinc veus mantenen, per regla general, valors més llargs i un flux melòdic més rigorós i
solemne, mentre que, de quatre veus cap avall, el ritme i l’ornamentació melòdica s’intensifiquen, amb eventuals
excepcions. Amb independència del nombre de veus i, a diferència d’altres gèneres, en els ofertoris no hi agrega
cap part específicament instrumental.
El repertori d’antífones ocupa el lloc més destacat en la producció de Cannicciari, en què el compositor opta de
nou per la plantilla a dues veus amb acompanyament d’orgue, combinació que varia i predomina sobre la resta
de possibilitats. Del catàleg de Feininger convé destacar un conjunt de dihuit antífones, que anomena Antiphonae
finales de B.V.M (Feininger, 1964: 107-108) la majoria a cinc veus, amb els textos Alma Redemptoris, Ave Regina,
Regina Celi i Salve Regina, dedicades expressament a la Mare de Déu, quasi totes sense data i, probablement, del
període de Sàxia. La major part d’aquestes obres es guarda en la biblioteca musical G. B. Martini de Bolonya.
Del catàleg destaca, a més, la producció de set antífones a «voce sola cum instrumentis», en què sol incloure les
parts de violí primer i segon, les úniques amb realització explícita per a instruments. En Dum esset Rex per a
contralt, orgue, violí primer i segon, apareix una part per a oboè (partitura en Si bemoll Major) a l’uníson amb el
violí primer (en Do Major).129 En l’antífona quarta per a la festa de la Neu, Jam hiems, de juliol del 1714,130
incorpora un guió que mostra les parts de violí primer, segon, soprano i orgue, principi de la qual reproduïm a
continuació:

FeiC II.24 i I-Rsm, Cannicciari, 106/35.
FeiC II.39 i I-Rsm, Cannicciari, 106/53.
129 FeiC IV.251 i I-Rsm, Cannicciari, 104/46.
130 FeiC IV.253 i I-Rsm, Cannicciari, 104/51.
127
128
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Imatge 14: «Jam hiems» de P. Cannicciari de juliol del 1714, «In festo S. M. ad Nives an[tifon]a 4a»

Una plantilla insòlita és la que fa servir en l’antífona Cantatibus organis,131 en què disposa les veus de SSATB i
orgue, amb parts específiques de «tromba», oboè, «violini» (a l’uníson) i violoncel, una de les majors agrupacions
instrumentals que utilitza en la seua obra integral.
En les antífones també treballa amb un estil mixt. En general, no hem de concloure que l’ornamentació
melòdica siga un tret modern en la producció de Cannicciari, ja que aquesta característica sol afectar més el
nombre de veus que el període en què les obres foren compostes. Per exemple, es conserven peces en el període
de SMM amb un estil més clàssic, és a dir, imitatiu però amb textura homorrítmica, com ocorre en l’antífona
Videntibus illis de març del 1716, «piena à 4», és a dir, no concertant:132

131
132

FeiC IV.277, BBM EE 1.21 (no en RISM).
FeiC IV.22 i I-Rsm, Cannicciari, 104/75, «In Ascensione Domini | An[tifon]a 5a. | Piena à 4 | Pompeo Cannicciari Marzo 1716».
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Imatge 15: «In Ascensione Domini | An[tifon]a 5a. | Piena à 4 | Pompeo Cannicciari Marzo 1716», tal com llegim a la partitura original

Després de les antífones, el salms ocupen, en quantitat, el segon lloc en la producció de Cannicciari. A diferència
dels altres gèneres, no compon cap salm a una o dues veus i, a tres, sols un. La plantilla preferida per Cannicciari
es concentra entre les quatre i les huit veus, malgrat que també en té a nou (quatre peces), a dotze (dos peces) i a
setze veus (dos peces). En el cas dels salms, les parts instrumentals són excepcionals, malgrat que en alguns d’ells
apareixen còpies realitzades per a «violone ò contrabasso», les quals estaven destinades a reforçar la línia del baix
o a substituir algun dels orgues.133 El Beatus Vir del 1697 a quatre veus,134 és l’únic salm que hem vist amb parts
de violí primer i segon autònomes, i el Laetatus sum del 1725,135 amb part de violoncel independent.
Pel que fa a l’estil, Cannicciari prefereix usar el concertant en els salms, en especial en aquest gènere en què usa
un major nombre de veus. Els canvis de «tempo» i de compàs, les alternances entre «tutti» i «ritornello» o amb
petites agrupacions vocals, la mescla de textures, l’alternança entre cant pla (sovint consignada en la partitura) i
polifonia, la combinació d’imitacions amb les progressions unitonals, les modulacions i la dinàmica, bé explícita
o per addició o substracció de veus, forjaran un notable contrast dirigit a subratllar el significat del text. Aquests
recursos són possibles ja que, a diferència de les antífones, l’extensió del salm és sensiblement superior i perquè
la plantilla vocal sobre la qual treballa està configurada per a obtenir un resultat molt concret: la comprensió del
salm i la commoció de l’assemblea.
La quantitat d’himnes, responsoris i motets és inferior en la producció de Cannicciari. En el catàleg de Feininger
ja no apareixen classificats per nombre de veus, sinó per ordre alfabètic. La majoria d’himnes estan composts
per a quatre veus, amb o sense orgue, alguns dels quals tenen parts de solista o solistes, i són peces que
destaquen per la seua brevetat. Com en el tractament dels altres gèneres, els himnes que contenen parts solistes
estan escrits en estil concertant, com el que trobem en l’Ave Maris Stella del 1709,136 a cinc parts (cor, soprano
Aquest fenomen el trobem en el salms Dixit a 16 v. del 1695 (FeiC V.1 i I-Rsm, Cannicciari, 85/1); Dixit a 12 v. del 1692 (V.3 i IRsm, Cannicciari, 85/3); Dixit a 8 v. del 1693, dedicat al R. D. Tomaso Scrigna, canonge de S. Esperit en Sàxia (V.26 i I-Rsm, Cannicciari,
85/4), per citar alguns exemples, ja que pertanyia a una pràctica freqüent. Per a més informació, cf. FeiC i RISM.
134 Aquest salm no es troba en SMM i no està catalogat pel RISM, malgrat que FeiC V.152 senyala una còpia en BBM: EE 1.3.
135 FeiC V.85; I-Rsm, Cannicciari, 42/26 i RISM ID no. 852000816.
136 FeiC VI.3 i I-Rsm, Cannicciari, 81/3.
133

45

QDV 6 (2015) ISSN 1989-8851

L’aportació de Pompeo Cannicciari (1666-1744)…

Abel Puig Gisbert

solista i orgue), en què s’aprecia la freqüent alternança deguda a la brevetat dels versets:

Imatge 16: «Inno | Ave Maris Stella | del Sig.r Mestro P. Cannicciari», del 1709137

En els himnes també atorga una predominança de l’estil homofònic, com en l’exemple precedent, malgrat que
algunes partitures conserven l’estil contrapuntístic, en què sobreïx l’homorrítmia. Com en els ofertoris, no deixa
cap part explícita per a instruments. En alguns casos, recull les veus de cant pla consignades en la partitura i
transcripcions posteriors, fet que prova la perdurabilitat de la música de Cannicciari en el s. XIX. A continuació,
oferim un fragment de la Sequentia pro Defunctis del 1713,138 un dels exemples d’alternança entre el cant pla i el cor
que consten en la partitura en què es pot veure la freqüent repetició a través de la indicació «da capo»:

La partitura amanuense és posterior. Segons Feininger, de c. 1850 (cf. FeiC VI.3, pàg. 160).
I-Rsm, Cannicciari, 81/49. Malgrat que Feininger classifica aquesta peça en l’apartat dels ofertoris (FeiC II.3), en l’arxiu de la basílica
de SMM es troba en la carpeta dels himnes.
137
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Imatge 17: «Sequentia pro Defunctis | Pompeo Cannicciari. Agosto 1713», tal com llegim al manuscrit original

Feininger classifica els responsoris en tres blocs: «I. In Nativitate Domini», «II. Responsoria a quattro voci per il
mercoledì, giovedì, venerdì santo» i «III. Credo a 4 per la processione del trasporto del corpo di Benedetto XIII,
1730». El primer, està format per huit peces per a la nit de Nadal, «Responsoru per la Notte del SS. Natale a 8
con Violini» (Feininger, 1964: 172) amb acompanyament d’orgue i, com indica Feininger, totes tenen part
explícita per a violí primer i segon. Aquests responsoris estan escrits en un estil més modern i, per regla general,
amb valors mètrics més curts. Per contra, els grups II i III no contenen parts d’orgue ni instrumentals: d’una
banda, durant la setmana santa està prohibit l’ús de l’orgue i, de l’altra, per a la translació del cos del papa calia
prescindir de l’instrument. L’estil d’aquests responsoris és més solemne i conservador, malgrat que Cannicciari
no renuncia a la ja pràctica habitual de la textura homorrítmica, amb valors més llargs que els del primer bloc.
El «Credo» per a la translació del cos del papa Benet XIII consta de tres peces: Credo quod Redemptor, Qui Lazarum
i Domine quando veneris, cap de les quals es conserva a SMM.139 L’interès d’aquestes composicions rau en el fet que
Cannicciari va compondre unes peces per a una ocasió concreta, la translació del cos del papa i, per tant,
coneixem de forma fefaent la música que va sonar en aquesta celebració.
La gran part dels motets estan compostos per a quatre veus sense orgue, seguits per aquells a dues veus amb
orgue. Dels cinc motets a huit veus, només dos tenen orgue, dels quals cal destacar l’Ecce Sacerdos Magnus («sine
anno»),140 l’únic de la col·lecció que té parts de violí primer i segon, que ja no apareixeran en cap altre motet. En
els motets també podem distingir la presència de dos estils: un més solemne en els de quatre veus i un altre més
florit en els realitzats per a dos cantants i orgue. De motets a tres veus, només en trobem dos.141 El fet que
Feininger senyala «A: Santini 4283. 43-45: partitura de manu F. Santini»; «B: Tenbury 747: partitura» i «C: München Mus. Max. 62. 13: partitura», en FeiC VII.36-38. Cf. RISM ID no.: 456000214, 456000215 i 451021860. Si, d’una banda, en el catàleg de Feininger
apareix la data del 1730, la partitura RISM ID no. 456000215, consigna la del 1726.
140 FeiC VIII.1, I-Rsm, Cannicciari, 84/17 i RISM ID no. 852001928.
141 FeiC VIII. 39-40, un dels quals, O quam suavis del 1692, es troba a I-Rsm, Cannicciari, 84/8.
139
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Cannicciari consignés en les partitures el moment en què s’interpretaven, facilita la reconstrucció d’algunes
celebracions. En la carpeta d’himnes de Cannicciari de l’arxiu capitular de SMM, trobem, per exemple: Antifone,
che si cantano nella Process[ion]e, che | si fà l’Anno Santo nell’andare à prendere il Giubileo da S. Mia. Magg.re à S. Pietro |
Pompeo Cannicciari Giug.º 1725,142 una col·lecció de nou antífones i un motet; Per quando si và ad aprire La Madonna
SS.ma,143 a quatre veus sense orgue; Per quando il Papa fà Cappella,144 per a quatre veus amb part posterior d’orgue;
Per La Process.e della SS.ª Culla nella Notte del SS.mo Natale,145 etc. En l’arxiu de SMM es custodien còpies posteriors
dels himnes de Cannicciari, fet que prova que la música s’usava en la basílica fins ben entrat el s. XIX.146
Com hem vist, el resultat de les catalogacions de les peces de Cannicciari no és coincident ja que, a pesar que la
gran part de l’obra es troba en l’arxiu capitular de SMM, altres es troben disperses, qüestió que ha dificultat la
catalogació. Amb tot, a banda de l’apèndix que presenta Feininger en el catàleg, l’arxiu capitular de SMM conté
la carpeta núm. 46 de «Cannicciari/Giorgi/Altri» anomenada Parti disperse, en què trobem algunes obres encara
pendents de catalogació. En el catàleg de S. Pesci, recordem, el deixeble ja va deixar aquesta nota: «Vi sono
l’Introiti in Canto Fermo per tutte le Feste e Communi infra annum, eccetto però le Domeniche, qualli introiti
non s’inventariano per essere carte volante» (Feininger, 1964: 193).
Per últim, farem una succinta menció a les dedicatòries consignades en les partitures de Cannicciari, escasses
però rellevants, d’entre les quals convé destacar: la missa «Ottobona» del 1716 que,147 com ja sabem, Cannicciari
va dedicar al cardenal Pietro Ottoboni per a celebrar la caiguda de l’imperi otomà en Hongria; la missa «Monte
Vecchi» a huit veus d’abril del 1714148 i la «Monte Vecchi II» a cinc veus del 1716,149 en què apareix la indicació
«Dedicata à Monsignor Ill.mo e Rev.mo Ridolfo de’ Conti di Monte Vecchio, da Pompeo Cannicciari», per a la
inauguració dels dos orgues nous de Cesare Catarinozzi en la basílica el 1714 i el 1716, respectivament, i el salm
Dixit Dominus a 8 veus del 1693 «Sopra La Pina» que,150 com ja sabem, fou dedicat al R. D. Tomaso Scrigna,
canonge de S. Esperit en Sàxia.

7. Conclusions
Estem en condicions d’afirmar que la música de la primera meitat del s. XVIII en la basílica de Sta. Maria la
Major de Roma està marcada per l’aportació de Pompeo Cannicciari, el qual va resultar influent per dues raons:
una, per la longevitat en el càrrec i, l’altra, pel vast repertori que va llegar a l’arxiu capitular de la basílica. Per tant,
podem parlar de l’«època» de Cannicciari, el qual va exercir sempre com a mestre de capella a Roma i, malgrat
que està adscrit a l’escola romana, fou capaç de combinar les regles del contrapunt rigorós amb les pràctiques de
l’anomenat estil modern i la incipient harmonia tonal, a les quals no podia romandre aliè.

I-Rsm, Cannicciari, 84/1 i RISM ID no. 852002398. Cf. § 4.4.1.
Beata Mater. Cf. FeiC VIII.10, I-Rsm, Cannicciari, 84/14 i 84/14bis, RISM ID no. 852001924 i 852001925.
144 Ecce Sacerdos Magnus, d’agost del 1729. Cf. FeiC VIII.20, I-Rsm, Cannicciari, 84/16 i RISM ID no. 852001927.
145 O Magnum Misterium, del 1714. Cf. FeiC VIII.31, I-Rsm, Cannicciari, 84/20 i RISM ID no. 852001931.
146 Per exemple, «Partitura | Antifona ed Inno | nel Serrarsi della Porta Santa a 4 voci pieno del M. D. Pompeo | Cannicciari; più in
Te Deum volante», FeiC VIII.17, I-Rsm, Cannicciari, 84/24 bis i RISM ID no. 852004286.
147 FeiC I.6, I-Rsm, Cannicciari, 101/4 i RISM ID no. 852001946.
148 FeiC I.24. En RISM ID no. 451013125, Santini consigna la data del 1713, i en I-Rsm, Cannicciari, 103/4, la del 1714, com Feininger.
149 FeiC I.37, I-Rsm, Cannicciari, 103/14 i RISM ID no. 852010273.
150 FeiC V.26, I-Rsm, Cannicciari, 85/4 i RISM ID no. 852006312.
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El fet que no utilitzara la plantilla orquestral ni dedicara interés a la música profana ha sigut un dels factors que
han condicionat l’oblit de Cannicciari com a compositor i successor d’A. Scarlatti, aquest últim cessat per les
reiterades absències. En aquest sentit, el Capítol basilical preferia un compositor menys internacional però més
fidel a les recomanacions de Trento i a les necessitats de l’església. Una anàlisi del repertori ens ha conduit a
dilucidar quin era l’estil de música preferit per l’església, en general i, en Sta. Maria la Major, en particular, com a
una de les basíliques papals a Roma. Una prova de la influència de l’estil de Cannicciari, mort el 1744, la trobem
encara en les recomanacions sobre la música de l’Església que promulgarà el papa Benet XIV en l’Encíclica
Annus qui hunc el 1749.
La consulta de diverses fonts d’arxiu ens ha permés corregir algunes dades d’aquest compositor que en
l’actualitat figuren en els diccionaris de referència i traçar un perfil biogràfic. Pel que fa a la recepció de l’obra, el
mestre va gaudir d’una bona reputació en vida, fama que va perdurar més enllà de la mort, com prova la
dispersió del catàleg, les reproduccions posteriors de Santini d’algunes obres i la inserció d’arranjaments que es
troben en les carpetes de l’arxiu capitular o formen part d’alguna col·lecció de música.
Tret del teatre de moda operístic del set-cents, el qual ha acaparat la màxima atenció dels estudiosos fins ara, no
podem deixar de reivindicar una figura que, com a compositor exclusiu de música sacra en un estil personal,
demana una aproximació historiogràfica basada en altres paràmetres d’interpretació. Amb tot, encara manquen
ulterios estudis sobre les capelles de música i els mestres de capella en el set-cents en general i, en particular, pel
que respecta al cas de Sta. Maria la Major.
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