


Edat mitjana: context històric

• Període: des de la caiguda de l’Imperi romà, l’any, 476, fins als segles
XIV-XV
•L’alta edat mitjana (segles V a X). A Europa hi predomina una societat
caracteritzada per la pobresa. La societat té accés a la música en les
festes populars i les celebracions, i a través de la litúrgia.

•La baixa edat mitjana (segles XI a XV). A partir dels segle XI, s’obre per•La baixa edat mitjana (segles XI a XV). A partir dels segle XI, s’obre per
a Europa una etapa de prosperitat econòmica, política i social. La música
experimentarà un gran desenvolupament, afavorit pel naixement d’una
nova vida urbana. Té lloc una millora pel que fa a la qualitat de vida i les
vies de comunicació,i,sobretot, l’accés a la cultura d’un nombre més gran
de persones.



Context sociocultural

• Teoria teocèntrica: déu com a centre de l’univers.
• Amb la caiguda de l’imperi romà, la cultura grecoromana i el llatí

perden oficialitat. Neixen els pobles de l’Europa occidental.
• La societat medieval era exclusivament rural i la majoria de la

població vivia amb recursos ben escassos.
• Es va implantar un sistema nou de govern: el feudalisme. Amb el

sistema feudal, uns quants terratinents (els nobles i l’Església)es
van apoderar de les terres de gairebé tot Europa i dels seusvan apoderar de les terres de gairebé tot Europa i dels seus
habitants, als qui els permetien explotar-les a canvi d’un impost.

• l’església buscava un poder unificador, i va establir-se com a
màxim organisme amb una organització administrativa pròpia i amb
un vincle social important.



La finalitat de la música

• Bàsicament religiosa: estendre la Paraula de Déu.
• La música profana , difosa pels joglars i els trobadors , tenia com

a finalitat entretenir i divertir.



Música vocal religiosa: el cant gregorià i l’inici de les polifonies

El cant gregorià
A l’edat mitjana, la major part de la música era sacra o religiosa , i

encara es considerava d’origen diví. La finalitat d’aquestamúsica
era transmetre la doctrina cristiana.

Al segle VI, el papa Gregori I va iniciar la recopilació d’un conjunt de
melodies litúrgiques escrites en llatí que, més tard, van rebre el nom
de cant gregorià . Es tracta d’un cant col.lectiu de veus iguals que
s’interpretava dins la litúrgia de l’Església.

Tipus de cant :
• Antifonal: dos cors alternaven el cant.
• Reponsorial: cor i solo alternaven el cant.
• Directe: cor sol;no havia cap alternança.
Relació entre les notes i el text
• Sil.làbica; a cada sil.laba li correspon una nota
• Melismàtica: a cada sil.laba li correspon una sèrie de notes

(melisma)





Notació del cant gregorià

• Aquest tipus d’escriptura, diferent del que tu coneixes, correspon a
una notació neumàtica . Els neumes , signes que es col.loquen
sobre les síl.labes indiquen la direcció ascendent o descendent de
les melodies, sense concretar l’altura exacta de la nota. El ritme ve
determinat pel text.

• Escolta l’audició de cant gregòria Viderunt omnes



Primeres polifonies

El descobriment de la polifonia va ser un dels fets més revolucionaris
en la història de la música occidental. Tant per les possibilitats que
va obrir en l’àmbit compositiu i interpretatiu, com per les necessitats
que va suscitar en l’evolució de l’escriptura musical (notació
musical). A partir d’aquell moment, es va establir com a base del
llenguatge musical. El primer exemple escrit d’una obre polifònica
data del segle IX.

• Organum: al cant gregorià se li afegeix una segona línia melòdica(a
distància de quarta o de quinta, generalment) que es mou de formadistància de quarta o de quinta, generalment) que es mou de forma
paral.lela.

• Discantus: al cant gregorià se li afegeix una segona línia melòdica,
que es mou en direcció contrària, és a dir, mentre una
ascendeix,l’altra descendeix.

• Melismàtica: al cant gregorià se li afegeix una segona línia
melòdica, que canta molts sons.



• Escolta Rex Caeli





Guido d’Arezzo (995-1050)

Va ser un monjo benedictí que va dedicar una gran part de la seva vida 
a l’estudi de la teoria musical. Se’l considera l’iniciador del sistema 
de notació musical actual. Va donar nom a les notes basant-se en la 
primera síl.laba d’un himne dedicat a san Joan.

Antigament, ut era la primera nota de l’escala musical. Per facilitar-ne 
la pronunciació, més tard es va anomenar do.



Música vocal profana:els joglars i els trobadors

En paral.lel a la música religiosa, va existir un altre tipus de música que
no tenia cap mena de relació amb el culte o la religió. Era la música
profana. Durant molt de temps, la interpretació de la música profana
va anar a càrrec dels joglars i els trobadors , que van rebre noms
diferents a cada país. Els trobadors eren poetes i compositors que
solien pertànyer a la noblesa.

L’estructura de la major part de les cançons trobadoresques és la de
cançó estròfica . Consisteix en l’alternança d’una estrofa, que va
canviant de lletra amb la mateixa música, i d’una tornada amb lacanviant de lletra amb la mateixa música, i d’una tornada amb la
mateixa lletra i la mateixa música.







Els instruments

A l’Edat Mitjana es fa un recull dels instruments de l’antiguitat i se 
n’incorporen altres de populars. S’utilitzaven ben rarament com a 
solistes, ja que acostumaven a acompanyar danses i cançons. De 
fet, el primer repertori conegut de música instrumental medieval 
data del segle XII.





• Els instruments de percussió es feien servir a l’edat mitjana per 
acompanyar les danses i les cançons populars. Hi havia una gran 
varietat d’instruments, com ara els platerets, les campanes, el 
pandero, el tambor....










