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1. CRONOLOGIA1. CRONOLOGIA

 s. V – s. XVs. V – s. XV
 Des de la invasió de Roma pels Des de la invasió de Roma pels 

pobles bàrbars (s. V)         fins l’any pobles bàrbars (s. V)         fins l’any 
1400 aprox.1400 aprox.

  



  

2.1 CONTEXT CULTURAL2.1 CONTEXT CULTURAL

 La cultura es concentra als monestirs i La cultura es concentra als monestirs i 
abadiesabadies: els clergues són pràcticament els : els clergues són pràcticament els 
únics que sabien llegir i escriure.únics que sabien llegir i escriure.

 El llatí és la llengua culta per excel·lènciaEl llatí és la llengua culta per excel·lència, i , i 
la llengua de l’Església. En llatí s’escriuen la llengua de l’Església. En llatí s’escriuen 
les lleis, les obres filosòfiques, la llengua les lleis, les obres filosòfiques, la llengua 
en la que s’ensenyava a les Universitats, en la que s’ensenyava a les Universitats, 
etc.etc.

 Als monastirs hi havia una sala Als monastirs hi havia una sala 
((ScriptoriumScriptorium) on els monjos copiaven ) on els monjos copiaven 
llibres a mà i els il·lustravenllibres a mà i els il·lustraven. Ells van ser . Ells van ser 
els que van traduïr les grans obres dels els que van traduïr les grans obres dels 
filòsofs grecs al llatí.filòsofs grecs al llatí.



  



  

2.1 CONTEXT CULTURAL2.1 CONTEXT CULTURAL

 L’Església tenia gran influència a la L’Església tenia gran influència a la 
societatsocietat. a tot es trobava una . a tot es trobava una 
explicació religiosa, i la religió era explicació religiosa, i la religió era 
una eina per tenir la població una eina per tenir la població 
atemorida (per exemple: el “terror atemorida (per exemple: el “terror 
de l’any 1000”.de l’any 1000”.

 TeocentrismeTeocentrisme: Déu era el centre de : Déu era el centre de 
totes les coses.totes les coses.



  

2.2 CONTEXT SOCIAL2.2 CONTEXT SOCIAL

Al ser un periode molt llarg es divideix Al ser un periode molt llarg es divideix 
en dos :en dos :

    1) ALTA EDAT MITJANA: 1) ALTA EDAT MITJANA: del s. V al XIdel s. V al XI

2) BAIXA EDAT MITJANA: 2) BAIXA EDAT MITJANA: del s. XII al del s. XII al 
XIVXIV



  

ALTA EDAT MITJANA (S. ALTA EDAT MITJANA (S. 
V-XI)V-XI)

 Època d’invasionsÈpoca d’invasions
 La gent se’n va a viure al camp.La gent se’n va a viure al camp.
 Forma de govern predominant: Forma de govern predominant: EL EL 

FEUDALISME:FEUDALISME: els camperols viuen al  els camperols viuen al 
voltant de la residència del senyor voltant de la residència del senyor 
feudal. Li juren fidelitat i li paguen feudal. Li juren fidelitat i li paguen 
uns impostos a canvi de protecció uns impostos a canvi de protecció 
militar.militar.



  

ALTA EDAT MITJANAALTA EDAT MITJANA



  

ALTA EDAT MITJANA (S. ALTA EDAT MITJANA (S. 
V-XI)V-XI)

 En la part més En la part més 
baixa de la baixa de la 
piràmide social, els piràmide social, els 
camperols i els camperols i els 
serfs juraven serfs juraven 
fidelitat al senyor.fidelitat al senyor.

 Pagaven impostos Pagaven impostos 
en forma de: en forma de: 
percentatges de percentatges de 
les collites, les collites, 
peatges, etc.peatges, etc.



  

BAIXA EDAT MITJANA (S. BAIXA EDAT MITJANA (S. 
XII-XIV)XII-XIV)

 Periode de calma. Periode de calma. 
 Al no haver invasions, la gent se’n va Al no haver invasions, la gent se’n va 

a les ciutats.a les ciutats.
 Es desenvolupen les corts dels Es desenvolupen les corts dels 

nobles.nobles.
 A l’haver-hi més temps lliure, A l’haver-hi més temps lliure, es es 

conreen molt més les artsconreen molt més les arts..



  

BAIXA EDAT MITJANA (S. BAIXA EDAT MITJANA (S. 
XII-XIV)XII-XIV)

 Es desenvolupen Es desenvolupen 
les ciutats com a les ciutats com a 
centres d’activitat centres d’activitat 
econòmica, econòmica, 
(mercats, (mercats, 
artesania).artesania).

 Es desenvolupen Es desenvolupen 
els gremis els gremis 
(associacions (associacions 
d’artessans: d’artessans: 
fusters, velluters, fusters, velluters, 
etc.)etc.)



  

BAIXA EDAT MITJANA (S. BAIXA EDAT MITJANA (S. 
XII-XIV)XII-XIV)

 Les ciutats també Les ciutats també 
són centres són centres 
d’activitat cultural i d’activitat cultural i 
artística.artística.

 Es construeixen les Es construeixen les 
grans catedrals.grans catedrals.

 Les corts també Les corts també 
són centres són centres 
culturals culturals 
importantsimportants



  

2.3 CONTEXT ARTÍSTIC2.3 CONTEXT ARTÍSTIC

 2 estils artísticS: el ROMÀNIC i el 2 estils artísticS: el ROMÀNIC i el 
GÒTICGÒTIC



  

ART ROMÀNIC:ART ROMÀNIC:

 Arc de mig puntArc de mig punt

 Edificis de poca Edificis de poca 
altura.altura.

 Murs gruixuts.Murs gruixuts.
 Poques finestres i Poques finestres i 

molt menudes.molt menudes.
 Interiors obscurs.Interiors obscurs.



  

ART GÒTICART GÒTIC

 Arc apuntatArc apuntat

 Edificis de gran Edificis de gran 
alturaaltura

 Murs prims, amb Murs prims, amb 
arcbotants arcbotants 
exteriors.exteriors.

 Grans vitralls Grans vitralls 
oberts a l’exterior.oberts a l’exterior.

 Interiors molt Interiors molt 
luminosos.luminosos.



  

3. MÚSICA RELIGIOSA: 3. MÚSICA RELIGIOSA: 
EL CANT GREGORIÀEL CANT GREGORIÀ

 El Papa Gregori El Papa Gregori El GranEl Gran (S. VI) volia  (S. VI) volia 
unificar els cants de l’Església Catòlica a unificar els cants de l’Església Catòlica a 
tota Europa Ocidental (que eren diferents tota Europa Ocidental (que eren diferents 
a cada regió).a cada regió).

 Va posar com a model els cants que Va posar com a model els cants que 
utilitzava l’Església a Roma. Aleshores els utilitzava l’Església a Roma. Aleshores els 
va manar recopilar en un llibre.va manar recopilar en un llibre.

 D’aquest llibre es van fer nombroses D’aquest llibre es van fer nombroses 
còpies que es van difondre per els còpies que es van difondre per els 
monestirs i abadies d’Europa. monestirs i abadies d’Europa. 



  

3. MÚSICA RELIGIOSA: 3. MÚSICA RELIGIOSA: 
EL CANT GREGORIÀEL CANT GREGORIÀ

 Vocal, Vocal, a capellaa capella (sense instruments). (sense instruments).
 Monòdic: Hi ha una sola melodia.Monòdic: Hi ha una sola melodia.
 Es canta en grup (a cor).Es canta en grup (a cor).
 Veus masculines (normalment).Veus masculines (normalment).
 En llatí.En llatí.
 Anònim.Anònim.
 Funció litúrgica (per fer les oracions a la Funció litúrgica (per fer les oracions a la 

Missa o les oracions al llarg del dia als Missa o les oracions al llarg del dia als 
monestirs).monestirs).



  

3. MÚSICA RELIGIOSA: 3. MÚSICA RELIGIOSA: 
EL CANT GREGORIÀEL CANT GREGORIÀ

 S’escriu sobre un S’escriu sobre un 
tetragramatetragrama (pauta  (pauta 
de 4 línies).de 4 línies).

 Notació quadrada.Notació quadrada.
 Ritme segons el Ritme segons el 

text (no podem text (no podem 
seguir-lo amb una seguir-lo amb una 
pulsació).pulsació).

 De vegades forma De vegades forma 
grans grans melismesmelismes..



  

4. MÚSICA PROFANA4. MÚSICA PROFANA
4.1 Trobadors4.1 Trobadors

 Eran Eran poetes-músicspoetes-músics, que composaven les , que composaven les 
seues pròpies cançons i escrivien els seus seues pròpies cançons i escrivien els seus 
textos (sabien llegir i escriure).textos (sabien llegir i escriure).

 Cultes i refinats. De classe alta.Cultes i refinats. De classe alta.
 Origen: Sud de França.Origen: Sud de França.
 Escrivien en llengua vernacla: provençal (o Escrivien en llengua vernacla: provençal (o 

llengua d’ocllengua d’oc))
 Temes dels textos:Temes dels textos:
            - Amor cortés- Amor cortés
            - Ideals cavallerescs (l’honor, la lleialtat, - Ideals cavallerescs (l’honor, la lleialtat, 

etc.)etc.)



  

4.1 Trobadors4.1 Trobadors

 Vocal amb acompanyament d’instruments.Vocal amb acompanyament d’instruments.
 Monòdic (una sola melodia).Monòdic (una sola melodia).
 Es canta de manera individual.Es canta de manera individual.
 En llengua vernacla (En llengua vernacla (provençalprovençal).).
 Autors coneguts.Autors coneguts.
 Ritme marcat.Ritme marcat.
 Es canta a les corts. Es canta a les corts. 
 Funció d’entreteniment.Funció d’entreteniment.



  

4.1 Trobadors4.1 Trobadors

http://3.bp.blogspot.com/-gUozIhnksaQ/Tug_qwwc0gI/AAAAAAAAGG8/MTQkkVXPKJ8/s1600/trovadores.jpg


  

4. MÚSICA PROFANA:4. MÚSICA PROFANA:
4.2 Joglares4.2 Joglares

 Eren músics, actors, equilibristes, Eren músics, actors, equilibristes, 
prestidigitadors, etc. prestidigitadors, etc. 

 De clase baixa.De clase baixa.
 Ambulants (anaven de poble en poble i de Ambulants (anaven de poble en poble i de 

castell en castell entretenint la gent).castell en castell entretenint la gent).
 Cantaven cançons de trobadors i les Cantaven cançons de trobadors i les 

difonien.difonien.
 No composaven les seues pròpies No composaven les seues pròpies 

cançons.cançons.
 No escrivien ni llegien música: ho feien tot No escrivien ni llegien música: ho feien tot 

per transmissió oral.per transmissió oral.



  

4.2 Joglars4.2 Joglars



  

4. MÚSICA PROFANA:4. MÚSICA PROFANA:
4.3 Ministrers4.3 Ministrers

 Eren instrumentistes.Eren instrumentistes.
 Vivien a la cort i acompanyaven les Vivien a la cort i acompanyaven les 

cançons dels trobadors.cançons dels trobadors.
 També tocaven peces sols per a També tocaven peces sols per a 

instruments (normalment peces de instruments (normalment peces de 
dansa).dansa).

 Un mateix ministrer solia tocar Un mateix ministrer solia tocar 
diversos instruments.diversos instruments.



  

4.3 Ministrers4.3 Ministrers



  

5. INSTRUMENTS MEDIEVALS5. INSTRUMENTS MEDIEVALS
5.1 Corda5.1 Corda

      Llaüt Viola de mà

   Viola de roda  
   Rabel



  

5. INSTRUMENTS MEDIEVALS5. INSTRUMENTS MEDIEVALS
5.1 Corda5.1 Corda

    Arpa
      Fídula

Músics medievals de corda           Salteri



  

5. INSTRUMENTS MEDIEVALS5. INSTRUMENTS MEDIEVALS
5.2 Vent5.2 Vent

 Cornamusa Flauta de bec

   Xeremía          Trompeta



  

5. INSTRUMENTS MEDIEVALS5. INSTRUMENTS MEDIEVALS
5.4 Percussió5.4 Percussió

PanderetaPandero

     Tambor

  Tamboril



  



  

ANNEX: Música a al-AndalusANNEX: Música a al-Andalus



  

ANNEX: Música a al-AndalusANNEX: Música a al-Andalus

 Ziryab (Irak, 789 – Córdoba 857):músic i poeta Ziryab (Irak, 789 – Córdoba 857):músic i poeta 
que va treballar a la cort de l’emir abd-al-Rahman que va treballar a la cort de l’emir abd-al-Rahman 
II a Córdoba. A banda d’introduïr el refinament II a Córdoba. A banda d’introduïr el refinament 
oriental de la cort califal de Bagadad a oriental de la cort califal de Bagadad a 
al-Andalus, va introduïr nombroses novetats al-Andalus, va introduïr nombroses novetats 
musicals, també importades d’Orient. Entre musicals, també importades d’Orient. Entre 
d’elles:d’elles:

- Va afegir una 5ª corda al llaütVa afegir una 5ª corda al llaüt
- Va substituir el plectre de fusta per altre d’os o de Va substituir el plectre de fusta per altre d’os o de 

plomes.plomes.
- Va introduir una sèrie de melodies d’origen persa Va introduir una sèrie de melodies d’origen persa 

que van ser la base de moltes de les músiques que van ser la base de moltes de les músiques 
posteriors de la Península Ibèrica.posteriors de la Península Ibèrica.

- Va fundar la primera escola de música del món Va fundar la primera escola de música del món 
islàmic,  a Córdoba, que també va ser la primera islàmic,  a Córdoba, que també va ser la primera 
a Europa.a Europa.



  

ANNEX II: VideosANNEX II: Videos

 1) Notació Musical:1) Notació Musical:
 2) Cant Gregorià:2) Cant Gregorià:
 3) Trobadors:3) Trobadors:
 4) Danses Medievals:4) Danses Medievals:
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