


• Considerem l’Edat Mitjana el veritable origen de la 
Música Occidental. L’Edat Mitjana és una època 
teocèntrica i la Música també forma part del culte a 
Déu i de l’evolució del Cristianisme a Europa.



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.



Resum característiques de l’Edat mitjana

Les caracteristiques generals de I'Edat Mitjana, el període que abraça des de Ia
caiguda de l'lmperi roma, l'any 476,fins al segle xv, poden resumir-se en aquests
punts:

-Predomini de Ia teoria teocentrista: Deu és el centre de I'Univers.

-La societat d'aquesta època és exclusivament rural i una gran part de Ia població viu
amb escassetat de recursos.

-En arquitectura,floreixen els estils romànic i gòtic.

-Tenen lloc les Croades contra els musulmans per recuperar Ia Terra Santa.

-Es desenvolupa el feudalisme,sistema pel qual uns pocs terratinents (els nobles

i I'Esglesia) s'ensenyoreixen de les terres de gairebé tot Europa i dels seus habitants,
als quals permeten explotar les seves terres a canvi d'un impost.

-La finalitat de Ia música era bàsicament religiosa:cercava difondre Ia Paraula de
Déu.La música profana,interpretada per jogIars i trobadors,tenia com a finalitat
entretenir i divertir.

Durant els segles IX i X va néixer i va créixer Ia polifonia, que va evolucionar i va
arribar a Ia seva màxima esplendor en els segles XV i XVI dins del gènere vocal
i,més tard, en el vocal instrumental. El naixement i Ia florida de Ia polifonia no van
comportar Ia fi de Ia monodia, que va continuar existint, no solament en Ia música
folklòrica, sinó també en Ia litúrgia i en Ia música dels jogIars i dels trobadors.



Distingim dos períodes importants en la Història de l’art:

• Romànic:

– La música és un pont d’unió entre els fidels i Déu.

– Cada zona d’Europa té uns cants rituals propis: Visigòtico-mossàrab a 
l’Espanya visigòtica, Gal·licà a França, Ambrosià a la Lombardia, Bizantí 
a Constantinoble..

– El Papa Gregori Magne va unificar aquests cants en el que es va 
anomenar Cant Gregorià o Cant Pla.





• Trobadors i joglars eren els encarregats de desenvolupar una música 
popular. Els primers componien les cançons, els segons recorrien els 
pobles amb espectacles en els que s’incloïen les cançons dels trobadors



• Gòtic:

– Neix la polifonia d’afegir una segona veu al tenor gregorià.

– Hi ha dos períodes polifònics: l’Ars Antiqua i l’Ars Nova. 

– En el primer d’aquest períodes s’utilitza l’organum, el discantus i el 
conductus.

– En el segon s’utilitza sobretot el motet i el nom dels compositors ja és – En el segon s’utilitza sobretot el motet i el nom dels compositors ja és 
conegut: Guillaume de Machaut, Josquin Desprez.

Trobadors:

– En aquest període sorgeixen els trobadors en una de les primeres 
manifestacions d’un art més secular, tot i que els temes utilitzats 
també poden ser religiosos o “l’amor cortès”.



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’aquesta música
era transmetre la doctrina cristiana.

• Per tant, les manifestacions musicals es limitaven a les utilitzades en la 
litúrgia religiosa i als brots de música profana que realitzaven els 
trobadors.

• Com sabem, a l’Edat Mitjana, tot l’univers gira a l’entorn de la figura de • Com sabem, a l’Edat Mitjana, tot l’univers gira a l’entorn de la figura de 
Déu. És per això que la més important manifestació musical té lloc també 
a les esglésies.   S’utilitza la música en la litúrgia, gairebé tota la Missa és 
cantada, en una primera època sense acompanyament instrumental, més 
tard amb l’acompanyament de l’orgue.



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 , cant que s’interpretava dins la litúrgia de l’Església.

És en la primera època o etapa, coneguda com a romànic, on el tipus de cant
utilitzat a l’església és el Cant Gregorià.

Aquest tipus de cant és a una sola veu, normalment cantat per homes, per tant,
cant col.letiu i de veus iguals, en llatí i amb el ritme lliure. Encara avui dia es
considera el cant oficial de l’Església Catòlica.

Tipus de cant :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

Més tard esdevé el naixement de la polifonia, durant el gòtic. La polifonia neix de
la superposició de més veus a un cant gregorià o pla. Arriben a afegir-se moltes
veus i fins i tot en idiomes diferents.

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.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 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

A fóra de l’Església té lloc un altre tipus de manifestacions musicals que 
no tenia cap mena de relació amb el culte o la religió. Era la música 
profana. En contraposició al llatí que s’utilitza en la litúrgia, el poble fa 
us de les llengües romàniques (occità, català, gallec, castellà...) 

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 , normalment d’extracció social 
noble, . amb una certa cultura que els permetia crear poesies i noble, . amb una certa cultura que els permetia crear poesies i 
musicar-les. Utilitzaven dos temes principalment: l’amor cortès 
(projectar l’amor en una dama a la que serveixen com si fossin 
cavallers) i el gènere religiós (normalment projectar el seu art en la 
figura de la Mare de Déu).

Alguns dels trobadors més importants d’aquella època van ser els reis: 
Ricard Cor de Lleó i Alfons X el Savi. Però també hi van haver alguns 
nobles com Berenguer de Palol, Guerau Cabrera, Guillem de 
Bergadà, Ponç de la Guàrdia o Cerverí de Girona. També van 
destacar algunes dames com la Comtessa de Dia.





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 la
mateixa lletra i la mateixa música.





• Els joglars, per la seva part, constituïen un veritable mitjà de comunicació 
en la societat medieval.  Anaven de poble en poble cantant cançons dels 
trobadors, però també fent espectacles amb animals, de malabars etc. 
Portaven notícies d’un poble a l’altre i fins i tot explicaven en forma de 
romanços històries d’actualitat d’aquella època.

En el segle passat, fent endreça al monestir de Montserrat, van trobar un En el segle passat, fent endreça al monestir de Montserrat, van trobar un 
llibre vell folrat amb una pell vermella. A l’interior d’aquesta pell que 
constituïa el folre van trobar anotacions de cançons de joglars i trobadors, 
escrites en català i occità.





Com sabeu, el camí de Sant Jaume que passa per Catalunya té un punt 
neuràlgic a Montserrat. A més, la mateixa Basílica era objecte de romiatge 
de molta gent (igual que ho és avui dia). A la porta del temple, a la nit, es 
reunien totes aquelles persones que arribaven a Montserrat. En aquestes 
vetllades es compartia aliment, però també diversió en forma de cançons i 
danses. Algunes d’aquestes són les que es van trobar en el folre del llibre danses. Algunes d’aquestes són les que es van trobar en el folre del llibre 
del que parlàvem. Es tracta del “Llibre Vermell de Montserrat” i a 
continuació us presentem la partitura de Tant M’Abelys una d’aquestes 
cançons de pelegrins.



“Berrengiers de Palazol

si fo de Cataloigna

del comtat de Rossilon.

Paubres cavallers fo,

mas adregs et enseignatz e bons d’armas.

E trobet ben cansos 

e cantava de N’Ermensen d’Avignon,

fils de Na Maria de Perielada...”









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....











La dona en I'Edat Mitjana

• Malgrat els impediments i les dificultats que tenien les dones  per a 
desenvolupar Ia seva vocació musical  com a compositores,moltes van 
desafiar els obstacles i els cànons socials i culturals de l‘època i, malgrat 
tot, van aconseguir mostrar les seves obres i el seu talent. Les 
composicions musicals femenines de I'Edat Mitjana  tenen un factor comu: 
totes tracten sabre l'amor diví i l'humà.



Càssia (81o- h. 867)

• Càssia va néixer  en el si d'una família  aristocràtica de Constantinoble que 
formava part de Ia cort imperial, per Ia qual cosa va tenir l'oportunitat de 
rebre una educació completa i rica. Va ser Ia primera compositora de 
l'lmperi bizantí de Ia qual es conserva Ia música.

• Aquesta compositora es va veure embolicada en un conflicte religiós Ia 
conseqüència del qual va ser un exili temporal. El motiu va ser que es va 
posicionar a favor de l‘ús d'imatges en el culte mentre que l'emperador de 
l'lmperi roma havia ordenat Ia destrucció de totes les imatges.l'lmperi roma havia ordenat Ia destrucció de totes les imatges.

• La seva obra va formar part de Ia litúrgia oficial de l'església bizantina.Va 

escriure al voltant de cinquanta himnes, trenta dels quals encara  s'usen en 
Ia liturgia ortodoxa oriental. També va ser una reconeguda poetessa,i va 
escriure unes 261 composicions poètiques. Ja era habitual a Bizanci, durant 
I'Antiguitat clàssica, Ia presència de dones instruïdes i formades  cultu- 
ralment, com també de compositores properes a Ia cort. Safo de Lesbos va 
ser Ia primera compositora que esmenta Ia història i està considerada Ia 
millor poetessa de I'Antiguitat.



1 . Escolta aquests dos himnes de Càssia i contesta les preguntes següents:

-Es tracta de cants polifònics o monòdics?

-Tenint en compte les primeres polifonies,quin correspondria al primer 
himne?

-Quantes línies melòdiques hi ha en el primer himne? Amb quantes acaba?

-Quantes línies melòdiques hi ha en el segon himne?-Quantes línies melòdiques hi ha en el segon himne?



Síntesis la dona a l’Edat Mitja

• Malgrat les dificultats que Ia dona tenia per a dedicar-se a Ia composició, 
moltes van aconseguir  mostrar les seves obres i el seu talent.

En les seves composicions les dones escrivien sobre l'amor diví i humà.

Moltes ingressaven en convents per poder desenvolupar les seves capacitats 
artístiques i espirituals, i lliurar-se de Ia supeditació dels homes.


