


Durant el Renaixement es produeix un important canvi social reflectit en: 

– l’invent i difussió de la impremta que afavorirà la transmissió de les 
idees per tota Europa.

– El descobriment d’Amèrica i altres descobriments geogràfics.

– La filosofia de l’ humanisme en contraposició de les idees 
teocèntriques medievals.teocèntriques medievals.

– Descobriments científics.

– Sorgiment de la burgesia.

– Reforma i Contrareforma religiosa.



El Renaixement: context històric

• període: segles XV-XVI
• el poder es concentrava a les grans corts i no en la infinitat de petits
senyorius medievals. Aquest fet va beneficiar la música, ja que els nobles
van actuar com a mecenes i, recolzant-se en la bonança econòmica
generada per l’impuls comercial, van donar suport i afavorir la composició
musical i els concerts, però ja no era com una manifestació del seu poder
polític.
• la reforma de Martí Luter i la Contrareforma (concili de Trento) van ser• la reforma de Martí Luter i la Contrareforma (concili de Trento) van ser
importants per a l’evolució musical posterior.
• més llibertat i independència econòmica per part de la població va facilitar
la mobilitat dels músics i la propagació i l’intercanvi d’idees musicals més
ràpidament, cosa que va contribuir al desenvolupament.



Context sociocultural

• Predominava un esperit d’aventura intel.lectual i d’experimentació
artística.

• El Renaixement va sorgir com a reacció contra l’edat mitjana. Fins
aleshores l’ésser humà havia subordinat la seva vida a la religió, però
des d’aquest moment la seva activitat se centrava en l`ésser humà
com a tal: l’humanisme

• Un art més individualista prenia posicions davant l’artista anònim
medieval.

• També hi va haver un despertar científic que es va estendre a altres• També hi va haver un despertar científic que es va estendre a altres
àmbits. Es van començar a formular teories innovadores per a l’època
i alguns es van atrevir a explicar científicament els misteris de la vida i
de l’univers. El primer representant d’aquest nou esperit va ser
Leonardo da Vinci , autèntic geni del Renaixement, qui va barrejar el
seu talent artístic amb un desig insaciable per desxifrar els secrets de
la naturalesa.

• Johannes Gutenberg va inventar la impremta. Aquest va ser el gran
èxit del Renaixement, ja que la reproducció de textos a gran escala va
permetre la difusió d’obres i tractats. Va propiciar l’accés directe i
personal a tota mena d’obres, quan feia ben poc només se’n
disposava d’unes còpies manuscrites.



La finalitat de la música

• La música religiosa: transmetre el missatge cristià
• La música profana: entretenir, descriure i divertir.



La Música del Renaixement no serà aliena a aquests canvis que es 
manifestaran en ella de la següent manera:

– Triomf de la polifonia vocal.

– Naixement de la Música Civil, amb l’ús d’onomatopeies i efectes 
tímbrics en la forma Madrigal.

– Les formes musicals religioses són la Missa, el Motet.

– Les formes musicals civils són la canzona, (amb les seves variants 
franceses: Chançon o l’espanyola Villancico) i el Madrigal.franceses: Chançon o l’espanyola Villancico) i el Madrigal.

– Els principals instruments són l’orgue i la viola de mà (vihuela). Tots 
dos instruments tenen com a representants principals músics de 
l’escola ibèrica.

– Per la seva banda, els països protestants creen noves formes musicals 
allunyades de la grandiloqüència de les composicions catòliques. Les 
principals formes protestants són el Coral a Alemanya i l’Anthem a 
Anglaterra.



Música vocal profana

La música vocal profana es desenvolupa en aquesta època a partir de
les cançons del repertori popular.

En els diferents països rep aquests noms: a França, chanson; a
Espanya, villancet; a Itàlia, madrigal. El text d’aquestes cançons
està escrit en llengua vernacla.

El madrigal
Neix de les cançons populars italianes polifòniques (la frottola, la

canzonetta, la villanella....)composicions en les quals la veu superiorcanzonetta, la villanella....)composicions en les quals la veu superior
interpreta la melodia i les altres tres l’acompanyen. Els madrigals
sorgeixen de la poesia renaixentista que cultiva imatges de la
naturalesa,plena d’enunciats romàntics i fins i tot eròtics, des de
Petrarca i Boccaccio (amb el seu Decameron) fins a Sacchetti i
Soldanieri, i fins i tot els Contes de Canterbury de Chaucer.
L’estructura era de dues o tres estrofes i una tornada que
s’harmonitzava a dues i tres veus.







El villancet

Els segles XV i XVI el villancet definia una forma de poesia integrada
per una tornada que alternava amb una o més estrofes. El repertori
incloïa elements cortesans, populars i religiosos. Les primeres grans
col·leccions són els cançoners, especialment el Cancionero musical
de palacio i el Cançoner del Duc de Calàbria o d’Uppsala. Contenen
peces polifòniques a tres o quatre veus amb acompanyament
instrumental de Juan de Encina i Francisco de Millán, entre d’altres.

La chanson francesa
La cançó francesa renaixentista té un interès especial a evocar, per

mitjà de la música, tot allò que a la naturalesa constitueix un
element poètic. Pel que fa a l’amor, és un sentiment que els músics
d’aquell país tracten, en general, d’una manera superficial, galant i
amable. Així doncs, la música francesa és, d’una banda, evocadora
i , de vegades, fins i tot descriptiva, arribant alguns cops a
l’onomatopeia, i de l’altra amb un caràcter lleuger i graciós.









Música instrumental
Una de les característiques fonamentals del Renaixement va ser el

ressorgiment de la música instrumental, que va adquirir a poc a poc
més rellevància i prestigi.

Als seus inicis, la música instrumental estava lligada a la música vocal.
Això significava que les primeres edicions de música instrumentals
solien ser transcripcions d’obres vocals polifòniques en les quals no
s’especificava quins instruments l’havien d’interpretar. Amb el pas
del temps, els instruments es van anar perfeccionant i la música
instrumental va acabar sent independent.instrumental va acabar sent independent.

La pràctica freqüent de la improvisació va donar lloc al
desenvolupament d’algunes formes musicals , interpretades
sobretot, per solistes d’instruments polifònics, com ara l’orgue,el
clavicèmbal o el llaüt. Un exemple d’això són les diferències :
variacions sobre cançons i danses franceses i espanyoles o tema
amb variacions .











Agrupacions instrumentals

Els instrumentistes del Renaixement s’agrupaven lliurement per fer
música, segons la disponibilitat dels músics i els recursos
disponibles per a l’esdeveniment en què havien de tocar.

Més endavant, els instruments es van anar agrupant segons la
potencia sonsora. Els més potents es tocaven a l’aire lliure, en
tornejos, combats, desfilades, danses, etc. Són els instrument que
s’anomenaven de música alta . Els de so més suau i delicat eren
els anomenats de música baixa ,i es tocaven a l’interior dels palaus,
les estances, les cambres o els salons.

Amb el temps, veurem com els instruments comencen a agrupar-seAmb el temps, veurem com els instruments comencen a agrupar-se
segons el seu timbre, és a dir, per famílies instrumentals. Per
exemple, apareixen peces compostes per a grup de flautes de
diferent tessitura(flautes sopranos, contralt o baixes) o un conjunt de
violes (violins, violes de braccio, violes da gamba i violó) etc...
Aquestes agrupacions amb el timbre igual i tessitura diferent
s’anomenen consort . Aquests canvis en la forma de compondre
van donar lloc, per primera vegada en la història de la música, a
partitures escrites per a instruments.





Música per dansar

A més a més de les danses populars, durant el Renaixement també
van sorgir les danses cortesanes, destinades a ser ballades als
grans salons seguint uns passos determinats, com ara la gallarda,
el branle, la ronda i la pavana.



La música religiosa

Les obres religioses, amb textos extrets de la litúrgia o amb temàtica
religiosa, recopilen les millors obres musicals del període. Es
cantaven en llatí, generalment a cappella i a quatre veus. Les
principals formes musicals religioses seguien sent la missa i el
motet .

Amb Martí Luter , figura clau i principal de la Reforma religiosa
protestant, va sorgir una nova forma musical: el coral . Aquesta
forma va introduir alguns canvis substancials, i el text dels cants
s’escrivia en la llengua del poble per tal d’apropar-lo a les
celebracions litúrgiques. L’Església catòlica va reaccionar davant lescelebracions litúrgiques. L’Església catòlica va reaccionar davant les
reformes protestants, i el Concili de Trento va establir unes normes
estrictes (la Contrareforma ) per controlar allò que creien una
popularització excessiva de la música sacra. De manera que, entre
altres qüestions,es va exigir que el text continués sent en llatí.

Tomás Luis de Victoria , juntament amb Palestrina , fou considerat un
dels principals compositors de la Contrareforma. Només va
compondre música sacra i tota la seva obra es va publicar en vida
de l’autor.



El motet
Peça musical polifònica composta a partir d’un text religiós en llatí.



Compositors més importants.

– La figura del compositors s’ha fiançat. Així com a l’Edat Mitjana no 
coneixem el nom de la majoria, ara comencen a ser persones cèlebres 
en els seus cercles socials.

• França: Josquin Desprez

• Espanya: Juan del Encina, Tomàs Luís de Victòria, Cristòbal 
Morales, Antonio de Cabezón (orgue), Luis Milan (viola), Mateu Morales, Antonio de Cabezón (orgue), Luis Milan (viola), Mateu 
Fletxa, Narvaez…

• Itàlia: Giovanni Pierluigi de Palestrina,  Claudio Monteverdi, 
Gesualdo…

• Països Baixos: Orlando di Lassus, 

• Anglaterra: Byrd, Morley…



Compositors
França: Josquin des Prés, Clément Janequin
Escola francoflamenca: Orlando di Lasso
Anglaterra: thomas Morley, JohnDowland
Espanya: Mateu Fletxa el Vell, Antonio de Cabezón, Tomàs Luis de

Victoria
Itàlia: Andrea Gabrieli, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giovanni

GabrieliGabrieli





L'ofici de músic en el Renaixement

• Capelles musicals

Les capelles musicals van sorgir a les catedrals i a les esglésies principals d'ltàlia com 
a evolució de les Schola Cantorum. Estaven integrades per un grup 
d'especialistes que dedicaven tot el seu temps a l'aprenentatge, l'ensenyament i 
Ia interpretació de Ia música; concretament,durant el Renaixement,estaven 
consagrats a Ia música polifònica.

• Aquestes capelles tenien una estructura organitzada i complien amb unes 
funcions jerarquitzades en funció de l'estatus social dels components,de Ia funcions jerarquitzades en funció de l'estatus social dels components,de Ia 
condició física i del grau d'implicació que tenien amb Ia capella.

• L’estructura de l'organització era Ia següent:

• -Els escolans i els mossos de cor. Aquest grup estava format pels més joves. Els 
escolans,els més joves,eren sis i vivien mantinguts pel mestre a casa seva.Per 
formar part d'aquest grup era imprescindible tenir bona oïda i una bona veu.Els 
mossos de cor eren grans i, a mes de les tasques d'aprenentatge participaven 
activament en actes corals. Normalment, d'adults, es convertien en els músics 
de les catedrals.



• -Els cantors. S'encarregaven de l'execució de cadascuna de les parts de Ia 
música polifònica. Molts d'ells, a mes, eren excel·lents compositors.

• -El mestre de capella. Era Ia màxima  autoritat artística i es formava en un 
capella catedralícia,on entrava com a nen cantor i,si tenia qualitats 
musicals, seguia el pla d'estudis. Algunes de les seves obligacions 
consistien a complir un horari, cobrir  les vacants, compondre Ia música consistien a complir un horari, cobrir  les vacants, compondre Ia música 
per a les celebracions especials i  impartir les classes als escolans i als 
cantors.

• Ales catedrals també tenia una presència destacada Ia música 
instrumental,els principals artífexs de Ia qual eren:

• -L’organista. Acompanyava l'execució de Ia polifonia.

• -Els ministrers. El nombre de components era variable i es contractaven 
per a solemnitats  puntuals. Els instruments de vent podien doblar o 
substituir alguna part del cant polifònic.



• A més dels intèrprets de música  polifònica, que formaven part  
pròpiament de Ia capella musical, també  hi trobem el cor, format  pels 
canonges o pels capellans de cor, Ia dedicació dels quals se centrava 
exclusivament en el culte diví. lnterpretaven el cant gregorià durant Ia 
missa. El màxim responsable del cor era el xantre.

• El mestre de capella era el que unia tots aquests grups en les seves • El mestre de capella era el que unia tots aquests grups en les seves 
interpretacions. Amb el temps, algunes capelles musicals es van vin-
cular a una catedral, a un monestir, a Ia reialesa o bé a Ia noblesa.





La dona en el Renaixement 

• Durant el Renaixement,les dones eren les protagonistes i les que 
organitzaven els esdeveniments musicals a les corts i als palaus, que van 
arribar a ser els centres de Ia cultura.En aquests espais les dones nobles o  
de l'alta burgesia  rebien classes de cant o d'interpretació  d’instruments, i 
fins i tot componien i publicaven les seves pròpies obres.

• Paral·lelament a les corts i als palaus, els convents i els monestirs femenins 
també  van ser centres de desenvolupament  cultural;allí es  continuaven 
impartint ensenyaments musicals.  Aquesta època va deixar constància de impartint ensenyaments musicals.  Aquesta època va deixar constància de 
compositores,intèrprets i cantants renaixentistes les partitures de les 
quals s'han conservat  fins als nostres dies.

•





Maddalena  Casulana (1544-1590)

• Va néixer  a Casole d'Elsa,a Siena. Ben aviat va destacar com a cantant i 
com a intèrpret de llaüt. De jove es va traslladar a Florència,on va comen-
çar Ia seva activitat com a compositora. Els seus madrigals,publicats 
el1568, van ser el primer treball musical d'una dona que va sortir a Ia llum 
en Ia història de Ia música occidental. Isabella de Medici,que també era 
música,va escriure una dedicatòria a aquesta primera publicació mostrant 
els seus sentiments sobre el fet que una dona es dediqués a Ia 
composició:composició:

• «Desitjaria mostrar al món, puix que m'ha estat concedit en aquesta 
professió musical, el vanitós error dels homes que,creient-se amos dels 
grans dons de l'intel·lecte, pensen que aquests no poden ser comuns a les 
dones».

• Fins i tot Roland de Lassus, conegut tambe com a Orlando di Lasso va 
dirigir una de les seves obres a Ia cort d'Aibert de Baviera, a Munic. 
Maddalena Casulana va morir  l'any 1590 a Vicenza.



Gran virtuosa del Llaüt



• 4.  Escolta el madrigal Morir non puo il mio cuore, de Maddalena Casulana, 
i fixa't en les línies melòdiques,belles i expressives, i en la manera com 
acompanyen i respecten el text. A continuació, respon les preguntes 
seguents:

• -Quina és Ia textura d'aquest madrigal? 

• -Quantes veus l'interpreten?• -Quantes veus l'interpreten?



Resum de l’ofici de músic

• • Sorgeixen a les catedrals i a les esglésies principals d'ltàlia.Estan 
integrades per un grup d'especialistes que es dediquen a l'aprenentatge, 
l'ensenyament i Ia interpretació de Ia música.

• •Tenen una estructura organitzada,amb unes funcions jerarquitzades:els 
escolans o mossos del cor,els cantors i el mestre de capella. A les catedrals 
també hi havia l'organista i els ministrils.també hi havia l'organista i els ministrils.

•
• Resum de la dona del renaixement

• • Les corts i els palaus són els centres culturals. Les dones nobles o de

• l'alta burgesia  reben classes de música,i  fins i tot componen

• i publiquen les seves obres.

• • Als convents i monestirs femenins s'imparteixen ensenyaments musicals.



ACTIVITAT: Aprèn a fer mapes conceptuals



RESUM CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL RENAIXEMENT

• El Renaixement és un moviment cultural que comprem els segles xv i X VI. 
El terme Renaixement va arribar  a Ia música prestat  per altres branques 
del coneixement.

• A I'Europa occidental es va despertar  l'interès per l'estudi de I'Antiguitat 
clàssica(de Ia Grecia i Ia Roma antigues), per Ia qual cosa el gust estètic del 
Renaixement se centrava a tornar Ia mirada cap a aquesta època passada. Renaixement se centrava a tornar Ia mirada cap a aquesta època passada. 
Pel que fa a Ia música era impossible prendre com a model Ia que havia 
estat característica de l'antiga grècia,ja que no hi havia partitures ni altres 
documents explícits en els quals quedés registrada; però si que s'hi van 
poder  aplicar els gustos estètics que defensaven totes les manifestacions 
artístiques  en general,com Ia senzillesa,Ia claredat,la racionalitat,Ia 
proporció... L'humanisme, moviment intel·lectual vinculat al 
Renaixement,es caracteritza per l'entusiasta valoració del món i de l'home, 
i per l'afany de coneixement (arts,ciències, filosofia i literatura).



• Als països europeus, el Renaixement presentava diferents matisos i 
propietat  tot i que són característiques comunes a tots ells el gust pels 
descobriments, per la investigació,Ia lluita per alguns ideals,les primeres 
crisis religioses i el naixement de noves classes socials.Malgrat que el 
Renaixement es va viure amb intensitat a tot Europa, ltàlia en va ser el 
referent cultural i artísticreferent cultural i artístic

• L’aparició de Ia impremta a mitjan segle xv va comportar una revolució en 
el món de Ia cultura,i també en l'ambit musical. Als regnes hispànics,els 
primers  impresors musicals dels quals es té notícia són estrangers,però 
molt ràpidament van aparèixer  impressions fetes per artesans locals 
sobre partitures litúrgiques;malgrat això, en Ia música polifònica del segle 
XVI, les millors impremtes  les trobem a França i a Itàlia.



• La música vocal polifònica va arribar a Ia seva màxima esplendor en 
aquesta època,quan es va despertar l'interès per Ia música instrumental, 
que es va independitzar de Ia vocal. AI principi, el repertori de Ia música 
instrumental era el mateix que el de Ia vocal,però a mesura que avançava 
el segle es van anar creant unes formes musicals i uns estils independents 
respecte de Ia música vocal. També es va crear una escriptura pròpia per a respecte de Ia música vocal. També es va crear una escriptura pròpia per a 
cada instrument, fet que va repercutir en el desenvoupament  i en Ia 
millora dels instruments.


