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T1  MÚSICA  EDAT MITJANA 

 
1)   MÚSICA I SOCIETAT 
 

L’Edat Mitjana transcorre entre el segle V (final de l’imperi romà) i principis del XV. És una llarga 

època (nou segles) que inclou períodes d’estabilitat, períodes de grans transformacions i 

períodes turbulents (fam, pestes, guerres). Europa es troba unida pel cristianisme.  

 

Durant l’alta Edat Mitjana, l’estil artístic és el romànic, l’economia està basada en l’agricultura i la 

societat és feudal, i durant la baixa Edat Mitjana, l’estil és el gòtic, sorgeixen les ciutats on hi 

podem trobar artesania i comerç, i es creen les primeres universitats. 

 

Quina música corresponia a cada estament social? 

 

1. La noblesa vivia en castells emmurallats i es dedicava 

a la guerra; també anava de cacera, assistia a festes i 

banquets. És en aquest entorn on es produïa la música 

trobadoresca.  
 

 

2. En l’àmbit religiós, hi havia bisbes i sacerdots (esglésies i 

catedrals), i els abats i monjos (monestirs). Els centres 

culturals de l’època eren els monestirs on s’estudiava, 

es copiaven i es traduien llibres, i s’entonava el cant 

gregorià.  
 

 

3. El poble, majoritàriament dedicat a la pagesia i a servir 

els seus senyors, era pobre i analfabet. Quan un grup 

de joglars arribava a les seves contrades els vilatans 

podien gaudir de les seves actuacions al carrer. 

 

2)  LA MÚSICA RELIGIOSA 
 

Després que caigués l’imperi romà, el papa Gregori I va promoure la recopilació de les diferents 

melodies que s’interpretaven per tot el territori cristià: d’aquest repertori en diem cant gregorià. 

La seva labor va contribuir a la unificació del cristianisme a Europa, i encara es canta avui en dia 

als monestirs. 

 

Característiques del cant gregorià:  
 

1. Intèrprets: els monjos el canten als monestirs 

2. Llengua: en llatí, la llengua oficial de l’Església 

3. Tema: religiós (sobre Déu, Jesús, la Verge Maria...) 

4. Textura: monòdica, cant col.lectiu 

5. Timbre: vocal, a cappella, sense instruments 

6. Compositors: anònims, no signaven per humilitat 

7. Ritme: lent, sense presses, sense compàs ni figures rítmiques 

8. Melodia: suau sense grans salts, perfil descendent, pot ser d’estil sil.làbic o melismàtic (quan 

es canten un grup de notes en una sola síl.laba) 

 

3)   LA MÚSICA PROFANA 
 

La música profana era la música de festa i dansa, que interpretaven els trobadors, joglars o 

goliards als castells, palaus o al carrer.  

 

Característiques de la música profana: 
 

1. Intèrprets: els trobadors i joglars als castells, palaus o al carrer 
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2. Llengua: la poesia s’escrivia en llengua romànica (occità, català...) 

3. Tema: profà (històries d’amor, de cavallers, de reis...) 

4. Textura: monòdica, cant individual 

5. Timbre: vocal, amb acompanyament d’instruments 

6. Compositors: trobadors i trovairitz (Berenguer de Palou, Comtessa de Dia, etc) 

7. Ritme: lent o ràpid, marcat, amb compàs i amb figures rítmiques. 

8. Melodia: amb petits salts intervàlics, ondulada, estil sil.làbic 

 

ELS TROBADORS: 

 

Els trobadors eren nobles poetes i músics, cultes i refinats. Els trobadors eren molt ben rebuts a 

castells i palaus, i se’ls recompensava amb vestits, cavalls, or o terres. Les seves poesies tractaven 

els ideals cavallerescos del moment: l’amor a una dama, l’honor, la fidelitat a un rei o a un 

senyor feudal, la guerra... 

 

El trobadors no sempre sabien cantar o tocar instruments. En aquest cas, encomanaven a un 

joglar que interpretés les seves cançons. Després aquest joglar les popularitzava cantant-les per 

viles i ciutats. 

 

El focus del moviment trobadoresc fou el sud de França i Catalunya. Entre els trobadors catalans 

destacaren BERENGUER DE PALOU i GUILLEM DE BERGUEDÀ; entre els occitans, BERNAT DE 

VENTADORN i MARCABRÚ i la trobairitz COMTESSA DE DIA.  

 

Tipus de composicions trobadoresques: 
 

 Cançó: composició amorosa en què el poeta lloa i idealitza la dama. 

 Pastorel·la: diàleg entre una pastora i un cavaller. 

 Alba: lament per haver de deixar una dama, a l'alba, després d'haver passat la nit junts. 

 Sirventès: poesia que conté atacs personals i crítiques d’un trobador cap a una altra persona. 

 Plany: composició dedicada a plorar la mort d'un gran personatge. 

 Tensó: debat poètic entre dos trobadors. 

 Canço de croada: composició per donar ánims als soldats que anaven a lluitar a les croades. 

 Dansa: composició feta per ser ballada (estampida, saltarello...) 

 

ELS JOGLARS: 

 

Els joglars eren artistes d’entreteniment dotats per tocar instruments, cantar, explicar històries o 

llegendes. Es diferenciaven dels trobadors pels seus orígens humils i per no ser autors dels versos.  

 

Alguns joglars eren independents i lliures, que anaven de poble en poble i de ciutat en ciutat, 

divertint el públic durant fires i festes. Eren com un circ ambulant: acròbates, saltimbanquis, 

xarlatans; sabien fer jocs de mans, domesticar animals; improvisaven cançons, sabien tocar molts 

instruments, ballaven...  D’altres, treballaven a sou per a un trobador. Viatjaven amb ells per les 

diferents corts i interpretaven les seves cançons. 

 

Ens han arribat noms de joglars com CABRA. 

 

ELS GOLIARDS: 

 

Els goliards eren monjos que havien abandonat la vida religiosa, per viure com a joglars. 

Vagaven pel món vestits amb hàbit, cantant i recitant poemes, i vivint de l’almoina. En les seves 

cançons lloaven el vi, el bon menjar i l’amor, i empraven un llatí macarrònic, imitant els cants 

religiosos i mofant-se de les coses més santes. 

 

A diferència d’un joglar, un goliard no era inculte, ja que al convent havia après tècnica musical 

i havia rebut una formació humanística. 

 

La principal obra de goliards està concentrada en un llibre manuscrit anomenat CARMINA 

BURANA (que vol dir cançons de Beuern). 
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4)  DE LA MONODIA A LA POLIFONIA 
 

Durant l’alta Edat Mitjana la textura musical que s’usava era la MONODIA: una sola línia 

melòdica.  Observa la partitura d’aquest cant gregorià: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

A la baixa Edat Mitjana va sorgir un nou tipus de textura, la POLIFONIA: varies línies melòdiques a 

la vegada. Observa aquests exemples de polifonia medieval: 

 
 

a) Organum. Cant a dues veus paral.les a una distància de 4ª o 5ª. 

 

 

 

 

 

 

b) Discantus. Cant a dues veus, no paral.les sino contràries, quan una puja l’altra baixa. 

 

c) Motet. Cant a tres veus en llengües, textos i combinacions rítmiques diferents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Canon. Cant en que les veus es presegueixen fent la mateixa melodia.  
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5) ELS INSTRUMENTS MEDIEVALS 
   

 

S’usaven per acompanyar el cant de trobadors, joglars i goliards, o per interpretar danses. 

També, per anunciar als vilatans l’inici de la collita, o per a la guerra, la caça o les processons.  

 

I com sabem quina forma tenien aquells instruments? Doncs gràcies a testimonis gràfics pintats o 

esculpits. 

 

Tot i que l’Església rebutgés els instruments perquè els considerava obra del diable, sovint 

apareixen instruments esculpits a les portalades o claustres d’algunes esglésies (com a la 

portalada de la Catedral de Santiago de Compostel.la), o pintats a llibres mansucrits com el 

cançoner medieval CANTIGAS DE SANTA MARIA, d’Alfons X el Savi, que ara et presentem: 

 

Instruments de corda 

 

 
 

 

 

 
1.- Llaüt 2.- Cítara 3.- Viola d’arc 4.- Viola de roda 5.- Rebec 

               

Instruments de vent 

 

 
 

  

  

1.- Flauta travessera 2.- Xeremia 3.- Anafil o trompeta 4.- Gaita o sac de gemecs 5.- Cromorn 

                                                            

  Instruments de percussió 

 

 

  

 

 

 

 
6.- Orgue portatiu  1.- Campanes 2.- Castanyoles 3.- Tamborí 4.- Darbuka 

                           


