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TEMA 3 

LA MÚSICA AL RENAIXEMENT. 

 
3.1. INTRODUCCIÓ.  
 

 El Renaixement és un període històric curt si el comparem amb l’Edat Mitjana, 

però ple de canvis ideològics, socials, culturals, artístics i musicals.  

 

 D’una concepció del món teocèntrica (Déu és la mesura de totes les coses) es 

passa a una visió més antropocèntrica (humanisme), on es valoren les capacitats de 

l’ésser humà per conèixer-se i per conèixer el seu entorn i gaudir-lo. No vol pas dir que 

el sentiment religiós desaparegui sinó que a les ciutats i en un ambient més secular (a 

les universitats i també als palaus de nobles i burgesos) es va formant una nova societat.  

 

 Les obres d’art d’una època, ja sigui arquitectura, pintura, escultura o música, 

reflecteixen les característiques ideològiques i estètiques d’aquell període. Si comparem 

l’art i la música, es pot establir perfectament un paral·lelisme plasticomusical entre 

Palestrina (compositor) i Rafael (pintor): les qualitats de l’obra de Rafael “La disputa 

del Sacrament” són la proporció i la mesura, que porten, en conseqüència, a la bellesa i 

elegància de l’obra d’art. Aquestes mateixes qualitats són les que ressaltaríem del seu 

coetani Palestrina en la “Missa del papa Marcel”, obra d’extraordinària grandiositat.  

 

 L’Humanisme influeix en la música perquè creix l’interès a donar més sentit 

poètic als textos i a ajustar-los a les melodies (madrigal); és per això que la música 

profana va adquirint importància. La polifonia vocal religiosa preval i arriba al màxim 

esplendor. El contrapunt i les formes imitatives constitueixen el factor bàsic de la 

composició.  

 

3.1.1.Context històric i artístic.  

 
 Considerem el Renaixement com el punt de partida de l’Edat Moderna. Una 

sèrie de fets, descobriments i invents el van fer possible. L’invent de la rosa dels vents 

(brúixola), per exemple, va facilitar que Cristobal Colom descobrís Amèrica, la qual 

cosa va canviar el rumb d’Europa. La invenció de la impremta va provocar que la 

cultura s’expandís i fos més accessible arreu d’Europa. Potser com a conseqüència 

d’aquest fet (la impressió de la Bíblia) es va produir un fet importantíssim en el terreny 

religiós:  la Reforma de Martin Luther (1483-1546), que féu que l’Església de Roma 

perdés el seu poder absolut.  

 

 Tots aquests canvis feren evolucionar també el concepte de les coses i a partir 

d’aquest moment la ciència i les arts es practicaren sota noves directrius. Com ja s’ha dit 

abans, el teocentrisme medieval va anar quedant arraconat i poc a poc es va afirmar més 

i més la supremacia de l’home, l’antropocentrisme renaixentista. Amb tot, la música fou 

el que més evolucionà, possiblement per la permissivitat de les encara poderoses 

esglésies cristianes envers la polifonia i per la invenció de la impremta.  

 

 En el terreny científic es van produir grans avenços. Els descobriments i les 

teories de Copèrnic, Galileu Galilei i d’altres pertanyen a aquest període.  
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 El Renaixement s’inicia paral·lelament a dos focus europeus en el segle XV i 

s’acaba a finals del segle XVI. Aquests dos focus són:  

 

- Itàlia (a Florència) quan els artistes es van entestar a estudiar i promoure la cultura i 

l’art grecs que tenien ben a l’abast. Ho van aconseguir en l’arquitectura, la pintura i 

d’altres arts, però no en música, donat que ni tan sols coneixien la manera de 

transcriure els pocs signes musicals grecs de l’època.  

- El Ducat de Borgonya. Ja que a Itàlia no es tenien models de la música dels antics 

grecs i romans, podem considerar que el renaixement musical és en realitat la 

continuació del desenvolupament polifònic de l’escola franco-flamenca que s’havia 

produït a finals de l’Edat Mitjana.  

 

 Si hi ha una cosa clara és que en el Renaixement es produeix un rebuig de la 

tradició medieval i es torna al classicisme greco-romà, amb la incorporació d’elements 

d’aquesta època.  

 

 En l’art augmenta l’interès pels temes profans. L’ideal de bellesa és la proporció, 

l’equilibri, ordre i simetria en les formes. Interessa la figura humana, el realisme, 

l’expressió dels sentiments. En pintura s’inventa la perspectiva. Destaquen: 

Brunelleschi, Botticelli, Donatello, Miquel Àngel, Leonardo da Vinci, Tiziano, 

Dürer, El Greco... 

 

 Musicalment, encara que no hi ha un trencament clar amb la música de l’etapa 

anterior, la medieval, sí que utilitzem el mot Renaixement per a designar la música feta 

a partir del 1450, aproximadament, fins tot el segle XVI, i fins i tot una mica més enllà 

segons els autors (la música religiosa hispànica, per exemple, seguia el model de 

Palestrina fins ben entrat el segle XVII).   

 

 Políticament, cal destacar les ciutats-estat italianes, amb independència i 

autogovern, sovint dirigides per famílies de l’alta burgesia (com els Mèdici a Florència, 

els Gonzaga a Mantua...). També és el moment de màxim creixement de les corones de 

Castella i Aragó amb el casament dels Reis Catòlics i, posteriorment, de Joana la Boja 

amb Felip el Formós, del Ducat de Borgonya, fins arribar a la monarquia hispànica de 

Carles I, que fou coronat emperador del Sacre Imperi Romà Germànic.  

 

 La ciutat es consolida com el centre de la vida: palaus (en lloc de castells), 

catedrals (en lloc de monestirs), universitats... La burgesia competeix amb la noblesa i 

ho fa rodejant-se d’artistes, literats... per cultivar-se, preferint els plaers i les riqueses de 

la vida mundana, els valors humans i la bellesa abans que les guerres.  
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3.2. LES ESCOLES MUSICALS I ELS COMPOSITORS.  

 
 En el Renaixement podem establir l’existència de diferents escoles o estils 

musicals. Corresponen a les principals nacions europees del moment. En certa manera, 

encara que no podem parlar de “nacionalismes” musicals, sí que hi ha característiques 

que distingeixen la música de cada una d’aquestes escoles. Les Escoles Musicals 

europees principals durant aquest període són:  

 

 Escola francoflamenca  o borgonyona
1
. Fou punt de referència en el gran 

desenvolupament de la polifonia contrapuntística. Com a compositors tenim a 

G.Dufay, G.Binchois, J.Ockeghem, J. Obrecht, Josquin Desprez, C. 

Janequin, A. Willaert i Orlando di Lasso.  

 Escola anglesa. J.Dunstable, W. Byrd, Th. Morley i J. Dowland.  

 Escola italiana, dividida en tres escoles: escola veneciana, florentina i romana. 

Els compositors més importants són: Ciconia, G.P.Palestrina, A. i G. Gabrieli.  

 Escola espanyola. J. del Encina, P. Escobar, J. de Anchieta, T.L. de 

Victoria, F. Guerrero, C. de Morales, A. de Cabezón, D. Ortiz i A. de 

Mudarra.   

 

 Com es veu per la quantitat de noms que coneixem d’aquesta època, 

pràcticament va desaparèixer l’anonimat. Els músics viatjaven de cort en cort reclamats 

per causa de la seva fama i del seu prestigi. Nobles i burgesos es disputaven els millors 

músics del moment i els feien de mecenes o protectors. Podem dir que el mecenatge va 

néixer en aquest període, ja que el poder volia anar lligat amb la cultura i l’art perquè 

d’aquesta manera podia aconseguir una imatge de refinament i distinció.   

 

 No només als centres religiosos (monestirs, catedrals) es practicava la música 

mitjançant les Capelles musicals, sinó que en les diferents corts europees del moment 

van proliferar les Capelles Reials o Capelles de Cort, conjunts vocals i/o instrumentals 

de músics al servei de les cerimònies i celebracions reials o dels nobles, que comptaven 

amb un músic i compositor important que ocupava el càrrec de Mestre de Capella.  

 

3.2.2. El paper de la dona.   
 

 El paper social, cultural  i artístic de la dóna era encara escàs. Però això no vol 

dir que dins de palau, les dones nobles, o de l’alta burgesia, no rebessin una educació i 

fruïssin del cant i de la música. En el segle XV destaquen Elisabetta Gonzaga i 

Isabella d’Este. I en el segle XVI, Caterina Willaert, Vittoria i Rafaella Aleotti i 

Maddalena Casulana, que fou la primera dona que va publicar la seva obra.  

 

ACTIVITATS 
 

1. Quin canvi es produeix en la concepció del món a partir del Renaixement, i quines 

conseqüències socials i ideològiques té aquest canvi? 

2. On s’inicia el Renaixement i quin període de temps abasta? 

3. Quin fenomen polític té lloc a Itàlia durant aquest període? 

                                                 
1
 Hi ha una petita diferència de matís entre ambdues denominacions. Llegeix-ho als annexos.   
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4. Què passa, a nivell polític, a la península Ibèrica? 

5. Quins canvis es produeixen en la mentalitat i la forma de vida de les classes 

dominants? 

6.  Quins altres canvis es produeixen, a nivell religiós, científic i tecnològic? 

7.  Quins són els objectius o valors cercats per l’art d’aquest període? 

8.  Quin canvi, en la posició del músic, es va produir en aquesta època ? 

9.  Quina és la posició de la dona en aquesta època?  

 

 

3.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA MÚSICA DEL RENAIXEMENT.  

 
 El Renaixement es considera l’època daurada de la polifonia. Aquest procés ja 

havia començat en la Baixa Edat Mitjana amb l’Ars Nova, i va culminar durant els 

segles XV i XVI amb l’esplendor de la polifonia.  

 

 La música que es feia a la cort de Borgonya (Flandes) s’escampà per Europa i 

arribà a Itàlia, autèntic bressol de l’humanisme.  

 

 Seguint la pauta dels elements de la composició musical, les característiques 

principals de la música del Renaixement són:  

 

3.3.1. Ritme.  
 

 Els patrons rítmics racionals que havien sorgit en l’Ars Nova van desaparèixer a 

favor d’una major llibertat i naturalitat rítmica, que intentava respectar sempre la 

comprensibilitat del text. També s’empraven ritmes populars i de dansa. En aquesta 

època es va començar a utilitzar habitualment la indicació del compàs a l’inici d’una 

obra, però encara no s’escrivien les línies divisòries.   

 

3.3.2. Melodia. 
 

 Totes les melodies, també les instrumentals, segueixen el model vocal (tessitura, 

àmbit reduït i moviment conjunt).  Sovint, en la pràctica de la improvisació 

instrumental, els intèrprets ornamentaven les melodies afegint més notes que les que 

s’havien escrit a la partitura.  

 

 Les melodies d’aquesta època també van buscar la simplificació i la senzillesa 

reduint el nombre de modes que s’havien heretat de l’Edat Mitjana. Recorda que els 

modes eren  una mena d’escales que provenien de l’antiga Grècia i que s’havien 

continuat utilitzant a l’Edat Mitjana. Hi havia  força modes, cada un amb un nom 

diferent i amb unes característiques sonores diferents, però a partir del Renaixement els 

modes van començar a quedar reduïts a dos (major i menor) que encara usem 

actualment.   

 

3.3.3. Harmonia. 
 

 En els darrers anys de l’Edat Mitjana, en el període anomenat Ars Nova, 

l’harmonia va ser tractada horitzontalment, per la suma de melodies independents que 

sonaven simultàniament.  A partir del Renaixement, a fi d’aconseguir una major 
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comprensibilitat del text, l’harmonia es va anar fent més vertical, tot i que sovint es 

combinava amb fragments d’harmonia horitzontal dins d’una mateixa obra. Cap al final 

del període renaixentista l’harmonia vertical és més utilitzada mitjançant les melodies 

acompanyades. (veure apartat 3.3.5 sobre la Textura).     

 

3.3.4. Timbre.  
 

 Tot i que la música vocal no va deixar de conrear-se, la música instrumental va 

augmentar considerablement. Es considerava que la veu era l’instrument més perfecte, 

en consonància al pensament humanista de l’època, segons el qual l’ésser humà és el 

primer centre d’interès i el punt de referència. Els instruments acompanyaven la música 

vocal profana. A les acaballes del Renaixement, a la catedral de Sant Marc de Venècia, 

els instruments ja sonaven per primera vegada dins d’un espai religiós juntament amb 

l’orgue. També trobem música instrumental profana en les festes de palau.  

 

3.3.5. Textura.  

 
 El principal tret que defineix la música renaixentista és el perfeccionament de la 

textura polifònica. Si la polifonia gòtica es basava en la superposició de línies 

melòdiques (polifonia contrapuntística), on primava la construcció racional de la 

música i el text era el menys important, la polifonia renaixentista, en canvi, se subordina 

als textos (sovint grecs o llatins, únic llegat musical d’aquella època remota). El text 

havia de ser comprensible, i per aquest motiu el conjunt de veus es pensava més 

verticalment (polifonia homofònica),  buscant la sonoritat total de l’obra.  

 

 Malgrat això, encara domina la textura polifònica contrapuntística, però 

sovint  es combina dins d’una mateixa obra amb la textura polifònica homofònica, i 

cap a finals del període va prenent força la textura polifònica de monodia 

acompanyada.  

 

 Normalment, es composava a quatre veus (4 melodies). Aquestes eren 

anomenades :  

o discantus o sopranus (superior), la veu a qui s’encarregava de conduir la 

 melodia principal.  

o contratenor altus o contralt, una veu de farcit harmònic.  

o tenor, sovint on s’escrivia el cantus firmus, la veu conductora de la 

composició.  

o contratenor bassus o baix, la veu més greu, el suport de l’harmonia.    

 

3.3.6. Forma.  

  
 Un altre recurs per guanyar en claredat va ser la repetició d’un mateix fragment. 

Repetir una melodia és la millor manera d’aconseguir que agradi més (en general, ens 

agraden més les peces que coneixem, perquè les hem escoltades unes quantes vegades, 

que no pas les noves). En les formes repetitives típiques escoltem una secció darrera de 

l’altre i les repeticions de cada secció contribueixen a desenvolupar la nostra memòria 

auditiva.  
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 La influència de la dansa i la poesia, principalment, van obligar a estructurar la 

música per temes, de manera que va anar adquirint el que en diem formes: binàries, 

ternàries, rondós, etc. Els cursos anteriors vam estudiar les formes musicals, però per si 

de cas, la següent taula te les recorda:  

 

 

Formes basades en la repetició i contrast de seccions 

Forma Binària A-B  ó AA-BB 

Forma Ternària A-B-A ó AA-BB-AA 

Forma 

Rondó 

Rondó clàssic A-B-A-B-A 

Rondó encadenat A-B-A-C-A... 

Rondó simètric o 

francès 
A-B-A-C-A-B-A 

Forma Lliure per seccions 
A-B-C-B-A-B-C-C- (o 

qualsevol disposició 

 

 També hi havia formes musicals en que les repeticions podien ser simultànies, és 

a dir, mentre encara sona el primer fragment (cànon i fuga).  

  

 Diem que el cànon i la fuga són formes imitatives, perquè parteixen de la 

imitació o repetició d’un tema en les diferents veus que intervenen. El fet que 

intervinguin diferents veus ens indica que aquestes dues formes són polifòniques.  

 

 Una manera d’evitar la monotonia de la repetició va consistir a alterar algun 

aspecte de la repetició (per exemple, el ritme): d’aquesta manera sorgeixen les 

variacions.  Una variació és, doncs, la repetició amb alguna característica canviada d’un 

tema musical. Aquest canvi permet, malgrat tot, identificar el tema clarament, és a dir, 

encara que no sigui exactament igual, podem adonar-nos que la variació està basada en 

el tema. El més usual és presentar primer el tema musical i després començar a 

interpretar les diferents variacions sobre el tema.   

  

 Més endavant coneixeràs el nom i les característiques de les principals formes 

musicals sorgides durant aquest període. La majoria d’elles eren profanes, mentre que 

les formes religioses eren gairebé totes hereves de les formes creades en el període 

medieval.  

    

3.3.7. Gènere.  
 

 Per primera vegada la producció de música profana s’equilibra amb la de música 

religiosa. Els centres culturals ja no són només els monestirs o les catedrals sinó també 

els palaus i les universitats. Tot i així, la música religiosa rep nous tractaments en la 

música de la Reforma (protestantisme), en la música de la Contrareforma 

(catolicisme) i en la música anglicana.  

 

 En el Renaixement s’intenta que la música s’assembli a la poc coneguda música 

grega. Si a l’antiga Grècia el text era molt important, ara també s’intenta que el text es 

comprengui fàcilment, per això en molts casos els compositors fan una música 

descriptiva (sembla una pintura) que intenta expressar en tot moment les emocions 

humanes d’una manera realista.  
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3.3.8. Dinàmica.  

 
 Sobre aquest darrer element, basat en el joc de diferents intensitats i caràcters 

que pot haver al llarg d’una obra musical, les partitures de l’època renaixentista no 

especificaven res. Normalment aquesta part es deixava a la lliure improvisació dels 

intèrprets, els quals, a més a més, podien ornamentar i variar al seu gust les melodies 

escrites.  

 

 A finals del segle XVI, a la catedral de Sant Marc de Venècia, Giovanni 

Grabieli va escriure les primeres indicacions d’intensitat (forte i piano) en una obra 

instrumental i va crear l’estil policoral. En aquesta catedral es van instal·lar dos orgues, 

elevats i a cada banda de la nau principal. Al seu costat es posaven els cantors i també 

els instruments. G.Gabrieli i altres compositors van aprofitar musicalment aquesta 

distribució de veus i instruments creant efectes molt impactants per als oients, com ara 

l’estereofonia natural (el so arribava des de diferents llocs) i l’efecte d’eco (l’orgue, o 

les veus i els instruments d’un dels costats, tocava més fort; i els de l’altre costat els 

responien més fluix, fins i tot canviant el timbre o la instrumentació).  

 

ACTIVITATS  
 

10. Respon les següents qüestions:  

 

 a) Quin és el principal objectiu de la música renaixentista? 

 b) Per aconseguir aquest objectiu, quin procés va produir-se en el camp

 musical?.   

 c) Per què la repetició és va convertir en un recurs per a la claredat de la música? 

 d) Què eren els “modes” de l’antiga Grècia? 

 e) Quines són les principals formes basades en la repetició i/o contrast de 

 seccions? 

 

11. Busca les definicions de “Fuga” i de “Canon” i escriu-les.  

 

3.4. LA MÚSICA VOCAL DEL RENAIXEMENT   

 
 En el camp de la teoria musical un investigador, Zarlino, reprengué els estudis 

matemàtics de Pitàgores. Va demostrar que la veu humana era l’únic instrument capaç 

d’afinar correctament els sons musicals, mentre que als altres instruments els mancava 

la perfecció tècnica necessària per fer-ho.  

 

 Les composicions vocals eren, generalment, a quatre veus: dues veus agudes 

(soprano i contralt) i dues de greus (tenor i baix). La importància de la veu era tan gran 

que fins i tot s’arribaven a compondre peces el text de les quals no es comprenia si no 

cantaven les quatre veus, ja que cadascuna interpretava una part diferent de la cançó i es 

complementaven entre elles.  

 

 En aquest període, les dones no tenen permès de cantar a l’església, per la qual 

cosa les veus agudes les interpreten nens (veus blanques) o falsetistes. Hi ha també 
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composicions per a sis i vuit veus, i fins i tot per a dos o més cors que canten 

simultàniament (policoralitat).  

 

3.4.1. La música vocal religiosa: La Reforma luterana i la 

Contrareforma.   

 
 Mentre Itàlia és la pionera del Renaixement, al nord d’Europa té lloc una 

reforma que proposa una obertura del pensament religiós. A Alemanya, la reforma 

luterana assigna a la música un paper actiu i trenca amb la idea que aquesta només és 

quelcom reservat a les poques persones que hi entenen. En l’Europa protestant, doncs, 

tenim que els cants de l’església eren senzilles obres polifòniques, denominades corals, 

amb el text en alemany, la llengua del poble, perquè el més important és que la gent 

entengués el que cantava. Aquestes composicions eren de tipus homofònic, a quatre 

veus, i la melodia principal la interpretava la veu més aguda.  

 

 La resposta de l’Església catòlica va ser la Contrareforma, que va tancar, encara 

més, les idees religioses i les normes de composició musical. Fins a aquell moment, 

l’Església Catòlica practicava una polifonia de gran complexitat tècnica i vocal, com 

mostren les misses i els motets. Per contrarestrar la reforma que havia emprès Luter, 

l’església catòlica va convocar el Concili de Trento (1545-1563), que també va tenir 

conseqüències per a la música religiosa: recomanava l’ús de la música amb polifonia 

homofònica en comptes de la polifonia contrapuntística (perquè en aquesta última el 

text resultava de comprensió difícil) i el llatí en els cants i va prohibir els cants profans 

en les cerimònies religioses.   Entre les normes que es van dictar en aquest Concili 

trobem la regulació del Cant Gregorià, que continuava essent el cant oficial de 

l’Església Catòlica. Això es va fer reduint, i en alguns casos, prohibint, els trops, les 

seqüències i el teatre religiós (drames litúrgics i misteris).  

 

3.4.1.1. Les formes vocals religioses 

 

 Les formes vocals religioses més representatives del Renaixement van ser:  

 

- A l’Europa catòlica: la Missa i el Motet 

- A l’Europa protestant: el Coral 

- A Anglaterra: l’Anthem   

  

 La Missa:  

 

 Com ja vas estudiar en el tema anterior, l’Ordinari de la Missa ha estat musicat 

al llarg de bona part de la història de la música. Durant el Renaixement, hi distingim 

dues etapes:  

 

 1. Abans del Concili de Trento. En aquest període la música religiosa franco-

flamenca havia aconseguit fer menys mecànic el ritme de la música fent que aquest fos 

més natural. En el terreny de la melodia també es buscava la naturalitat i en l’harmonia 

es van començar a emprar intervals consonants (terceres, sisenes...) que produïen un 

efecte més suau que els intervals utilitzats en l’Edat Mitjana. La polifonia 

contrapuntística s’amplià de quatre a sis veus.  
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 Hi havia diferents tipus de Missa:  

 

a) Missa de cantus firmus: es basava en una melodia sovint gregoriana sobre o 

sota de la qual es creaven les altres melodies o veus. El text es respectava amb 

molta cura hi no havia afegits ni canvis. Dins d’aquest tipus de missa hi havia 

diferents subtipus:  

  

o Missa de discant: La melodia principal o cantus firmus estava en la veu 

superior.  

o Missa de tenor: el cantus firmus estava en el tenor.  

o Missa amb cantus firmus errant: El cantus firmus anava de veu en veu, 

sovint en notes llargues.  

o Missa de paròdia: En aquest tipus de missa s’empraven com a cantus 

firmus melodies o peces polifòniques famoses de l’època, profanes o 

religioses, a les quals es canviava el text i s’afegien noves veus  

 

b) Missa de paràfrasi: en aquest tipus de missa el text original del cant es 

parafrasejava, és a dir, es canviava una mica, facilitant-lo o resumint-lo, per 

ajudar a la seva comprensibilitat, amb intenció didàctica.   

 

c) Missa de Rèquiem: es tractava de les Misses de Difunts, en les que certes 

parts de l’Ordinari desapareixien (el Gloria i el Credo)  i en el seu lloc s’hi 

afegien algunes seqüències més adequades a l’ocasió (veure els annexos del 

Tema 2)  

 

2. Després del Concili de Trento: En aquesta etapa, la Capella Papal de Roma fou qui 

marcà les directrius de la nova música religiosa. Compositors com G.P.Palestrina i 

T.L.de Victoria aconseguiran l’equilibri entre la polifonia i la comprensibilitat del text 

llatí (no prou entenedor en èpoques anteriors; l’expressió del text ha de ser discret, sense 

amaneraments). La polifonia es caracteritza per la independència de les veus (de 5 a 6 

veus), l’ús de textura homofònica i contrapuntística, harmonies verticals o acòrdiques i 

les cadències tonals (fórmules d’acabament dels fragments musicals). S’exclouen, com 

és lògic, els cantus firmus profans. 
 

Com ja hem dit, Palestrina i Tomas Luis de Victoria van pertànyer tots dos a 

l’Escola de Roma, i tots dos van ocupar el càrrec de Mestre de Capella del Vaticà, un 

rera l’altre.   

Les característiques principals d’aquesta Escola eren:  

  

- música predominantment sacra (religiosa), sobretot misses i motets.  

- combinació de la polifonia franco-flamenca amb la plenitut sonora i la 

melodia típicament italianes.  

- estil a cappella: a la Capella Sixtina també es cantaven les obres a cappella.     

- el ritme flueix tranquilament.  

- es preferia el Cant Gregorià com a Cantus Firmus, és a dir, com a base 

compositiva de la polifonia, sobre el qual es composaven les altres 

veus/melodies.  
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 L’Escola de Roma, i Palestrina com el seu màxim representant,  va concretar les 

exigències de la Contrarreforma en matèria de música eclesiàstica, segons havien estat 

formulades en el Concili de Trento (1545-1463). Aquestes exigències eren les següents:  

 

- es permet la polifonia, però el text ha de ser comprensible. Això 

s’aconsegueix mitjançant les parts compostes en polifonia homofònica quan 

el text era especialment difícil o dens, mentres que es manté la polifonia 

contrapuntística només quan el text és mínim (Sanctus o Amen).  

- L’expressió musical ha de ser digne i sense exageracions. Així la música 

religiosa es separa del madrigal de la mateixa època (música profana) que era 

molt ple d’afectacions i exageracions expressives.  

- Es prohibien els cantus firmus d’orígen profà i les misses paròdia, encara que 

aquest aspecte no va ser del tot aconseguit, perquè fins i tot Palestrina i altres 

compositors van escriure nombroses misses de paròdia.  

 

 L’obra de Palestrina es considerava el màxim nivell de la polifonia vocal i el seu 

estil combina la polifonia contrapuntística amb les melodies i l’harmonia “rodones” 

(ben fetes) i segueix l’ideal de l’art de la composició a cappella (stile antico, 

ecclesiastico, grave), sense instruments.   

 

Les característiques de l’obra de G.P.Palestrina són:  

 

- les veus són independents en el teixit polifònic, i hi ha un equilibri perfecte 

amb les parts polifòniques homòfones.  

- la melodia és cantabile, amb un àmbit reduït i amb els salts melòdics molt 

ben resolts, de manera que no és difícil executar-los.  

- el moviment és calmat.  

- l’harmonia és equilibrada i predomina la triada consonant perfecta.  

- les dissonàncies s’utilitzen amb precaució i prudència.  

- Predomina la composició a 5 o 6 veus.  

- Utilitza el Cant Gregorià com a Cantus Firmus.  

 

 

 A Espanya destaquen Cristóbal Morales (1500-1553), Francisco 

Guerrero (1528-1599) i com ja s’ha dit, Tomàs Luis de Victoria, que treballà a 

Roma.  

 

 El Motet.  
 

 El motet va sorgir a l’esglèsia de l’Edat Mitjana, amb el cant Gregorià. El motet 

es basava en un cantus firmus (sovint en el tenor) que avançava més lentament que les 

altres veus. Fou un gènere polifònic de la música vocal que es va anar transformant amb 

el temps. El motet dels segles XIII i XIV es va convertir en el principal gènere polifònic 

profà; la raó és que superposà al tema gregorià altres textos, que podien ser, per 

exemple, en francès i profans (fins i tot eròtics). Aquest tipus de motet, amb diferents 

idiomes i diferents tipus de contingut s’anomenà “motet pluritextual”. Després del 

Concili de Trento, al segle XV, però, el motet va tornar a adquirir el contingut religiós 

que havia tingut en un principi, amb textos trets de Salms o d’Evangelis. Finalment, al 

segle XVI, el motet arribà al punt màxim d’evolució: es va desenvolupar el motet 

imitatiu, en el qual totes les veus participen de la mateixa manera davant del material 
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temàtic. En el motet, la interpretació de les veus era a capella o bé, molt  poques 

vegades, amb acompanyament instrumental.    

 

 El motet normalment estava dividit en dues seccions, amb canvis de compàs ¾ i 

4/4. Normalment es composava a quatre veus, amb parts homòfones i variació del 

nombre de veus segons les seccions.   

 

 El coral o cançó eclesiàstica protestant.  
 

 Martin Luter va fer participar a la cançó (coral) en el servei religiós: es 

tractava sovint d’una cançó comunitària homòfona. El protestantisme no estava d’acord 

amb la complicació excessiva de la polifonia catòlica, ni en l’ús del llatí per als textos 

cantats. Així doncs, el coral és una peça homofònica en alemany que pot ser cantada per 

tota la congregació, ja que la seva escriptura és senzilla. A voltes el cant l’interpretava 

la cantoria, una part dels fidels que es situava com a cor separat de la resta d’assistents 

al servei religiós.  

 

 En aquestes cançons o corals s’utilitzaven normalment dos procediments:  

 

o escriptura homòfona, amb la melodia principal del coral en la veu superior i 

més fàcil de cantar per a intèrprets no massa ben preparats.  

o escriptura motetística (contrapuntística), més adequades per a la cantoria o 

secció del cor més experta.     

 

 Es van recopilar molts d’aquests corals en els cançoners protestants, en els que 

hi havia cançons monòdiques i polifòniques.  

 

 L’Anthem. 
 

 Durant els segles XV i XVI a Anglaterra predominava la música sacra, que es 

conreava en les catedrals, i de manera especial, a la Chapel Royal, la capella de la cort 

londinenca. A Anglaterra es practicava la sonoritat coral àmplia (fins a 60 cantors) sense 

la complicació musical de la música franco-flamenca.  A banda de les misses habituals, 

els magnificats, etc., gaudien d’una especial predilecció els Anthems (motets) i els 

canticals (cançons).  

 

 L’Anthem és una forma musical polifònica homofònica amb text en anglès. La 

seva senzillesa i simplicitat el fa apte per a ser cantat per tota la congregació.   

 

ACTIVITATS :  
 

12. Respón les següents qüestions? 

 

 a) Qui fundà l’Església Protestant?  

 b) En aquesta església, qui n’interpreta els cants? 

 c) Per què el Concili de Trento va recomanar l’abandonament de la polifonia 

 contrapuntística?.  

 d) Anomena i explica les formes musicals representatives de l’Església Catòlica.  

 e) Anomena i explica les formes musicals representatives de l’Església 

 Protestant i de l’Església Anglicana.   
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3.4.2.  La Música Vocal Profana.  
 

  Quant a la Música Vocal Profana, durant el Renaixement es van desenvolupar 

noves formes molt relacionades amb la literatura. Per als renaixentistes, la música era 

un signe de distinció i refinament; per això es destinava a l’entreteniment i esbarjo de 

les minories cultes, i s’interpretava en les cambres o habitacions dels seus palaus.  

 

 En el Renaixement les formes vocals profanes més conreades van ser :  

 

o a Itàlia : el cant carnascialesc, la frottola, la villanella i el madrigal  

o a França: la Chanson i totes les seves varietats.  

o a Espanya : el villancet 

o a Inglaterra : el madrigal.   

 

 El cant carnascialesc era una cançó de Carnestoltes utilitzada per a les 

mascarades i les desfilades a Florència, a finals del segle XV. Els temes 

d’aquestes cançons anaven des de les sàtires al.legres fins a les alegories. 

S’escrivien a 3 i 4 veus, d’una senzillesa popular amb textura 

homofònica, amb la veu superior que feia de conductora. Hi havia 

nombroses estrofes que es cantaven sobre una mateixa melodia.  

 

 La frottola era una cançó polifònica, aparentment popular, cantada pels 

cercles aristocràtics i burgesos de finals del segle XV i començaments 

del segle XVI en el centre i nord d’Itàlia. El seu contingut temàtic 

consisteix normalment en poesia amorosa. S’escrivia a 4 veus, amb 

textura homofònica, i a voltes parcialment contrapuntística. El soprano és 

la veu principal i l’única amb text, mentre que la veu contralt i el tenor 

eren veus de farcit. L’harmonia era senzilla.  

 

 La Villanella (de l’italià vil.là, és a dir, camperol), era una cançó 

estròfica d’origen napolità, amb ritme de dansa. Era una composició 

inicialment homofònica a 3 veus amb la veu superior conductora. Més 

tard es va començar a escriure a 4 veus i es va fer més refinada.  

 

 El madrigal: és una composició polifònica, habitualment de tema 

amorós, però també amb temes satírics i humorístics. Els textos eren rics 

en sentiments i imatges, i sovint s’utilitzaven textos de Petrarca. Es pot 

considerar que el madrigal és l’equivalent profà del motet religiós. Sovint 

té una estructura lliure i rica en elements expressius. Adapta la melodia al 

sentit del text. Els estils compositius que pot presentar són el contrapunt i 

la polifonia de tipus homofònic.   

 

 El madrigal sovint formava part de l’anomenada “Música Reservata”, una 

música fortament expressiva, amb molts cromatismes, enharmonia, dissonàncies, etc. Es 

tractava d’una música reservada per a coneixedors o entesos en música, és a dir, era un 

tipus de música aristocràtica o elitista, adreçada a les persones instruïdes i interessades 

en aquest tipus d’art.  
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 En la història del Madrigal es distingeixen 3 etapes:  

 

 1. El madrigal primitiu (1530-50): escrit a 4 veus, combinant les 

textures homofònica i contrapuntística, gairebé sempre en compàs binari. Els 

compositors d’aquesta etapa són: Philippe Verdelot (1490-1552) de Orange; 

Constanzo Festa (1480-1545) italià; Jacques Arcadelt (1500-1568) de Lieja; 

Adrian Willaert i Cyprian de Rore (1516-65) 

 

 2. El madrigal clàssic (1550-80) : Estava escrit a 5 veus i rebia un 

tractament descriptiu o fins i tot utilitzant el simbolisme “visual” a la mateixa 

partitura (per exemple, s’ennegria una partitura per a representar la nit). En 

aquesta etapa tenim encara a Adrian Willaert, Cyprian de Rore, Orlando di 

Lasso, Philippe de Monte (1521-1603), Palestrina, A.Gabrieli (1510-86) i 

B.Donato (1530-1603).   

 

 3. El darrer madrigal (1580-1620): La interpretació del text es va fer 

encara més expressiva, plena de “madrigalismes” (tocar en tonalitats molt 

llunyanes per representar la distància a la qual es troba l’estimada, utilitzar el 

silenci per representar el buit; expressar la paraula “morire” amb un intens 

cromatisme o representar les flames amb ràpides escales ascendents). Els 

principals compositors d’aquesta època tardana són Luca Marenzio (1554-

1599), Carlo Gesualdo (1560-1630), Giaches de Vert (1535-1596), Luzzascho 

Luzzaschi (1545-1607) i Claudio Monteverdi (1567-1643).   

 

 A Anglaterra, a partir del segle XVI es va incrementar la música profana, 

la qual cosa va portar a la gran època daurada de la música anglesa, situada 

aproximadament entre 1590 i 1620, en la època de la reina Elisabeth I i 

Shakespeare. Es seguia el model italià, encara que el madrigal anglès era menys 

artificiós que l’italià: era més senzill quant a text i harmonia i més semblant a 

una típica cançó.   

  

 La Chanson, a principis del segle XVI, era el gènere principal a França i 

Flandes. S’escrivia a 4 veus, amb textura contrapuntística i la melodia 

principal es trobava al tenor. Va rebre influències de la frottola italiana i 

es va anar convertint en una peça amb textura homofònica.  Hi havia un 

tipus de chanson anomenada “chanson parisienne”, amb textos elegants i 

burgesos, que tenia una textura més homofònica.  Al llarg del segle XVI, 

la chanson francesa va rebre influències del madrigal italià, amb una 

interpretació dels textos molt expressiva, amb trets descriptius (crides 

d’ocells, escenes de caça, descripcions de batalles...). En la segona meitat 

del segle XVI va sorgir una varietat de la chanson, anomenada vaudeville 

(veu de la ciutat),  que tenia estructura estròfica i era senzillament 

homofònica.    

 

 El villancet: aquesta forma polifònica deu el seu nom al seu origen vilà, 

és a dir, popular. S’estructura en tres parts: tornada, cobla i tornada. És 

propi d’Espanya i s’ha conservat en els cançoners, com el Cançoner de 

Palau, que recopila obres dels poetes i compositors Juan del Encina i 

Juan Vazquez, que van treballar a la cort dels Reis Catòlics. 

Posteriorment, el terme “villancet” s’utilitzarà per designar les cançons 
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de Nadal, o nadales.  Altres cançoners són el Cançoner del duc de 

Calàbria, que recull la música de la cort valenciana, la qual comptava 

amb una esplèndida capella; i el Cançoner musical de Segòvia, el de 

Barcelona, el de la Colombina, etc.   

 

ACTIVITATS 
 

13.  Construeix una taula amb els noms de les Formes Vocals del Renaixement 

(religioses i profanes) i amb una breu síntesi de les característiques de cadascuna 

d’aquestes formes musicals.   

 

3.5.LA MÚSICA INSTRUMENTAL DURANT EL RENAIXEMENT.   
 

 Mentre les obres vocals acaparaven l’atenció de compositors i compositores, les 

instrumentals es mantenien en un segon pla. Tot i així, gràcies a la invenció de la 

impremta (1445), i concretament de la impremta musical (Petrucci, 1500) es van 

difrondre molt més les obres i els tractats musicals, i per tant, l’interès per la música 

instrumental va anar creixent. Molts nobles mecenes també volien saber tocar algun 

instrument, ja que aquest fet es considerava important en la formació d’un bon cortesà.   

 

 Durant el Renaixement es van fundar escoles municipals d’instrumentistes, 

creades a partir dels gremis de ministrers. D’aquestes escoles procedien els músics que 

més tard treballaven en les capelles de nobles i reis.  

 

 A més, en el camp de la música instrumental es produeix un perfeccionament 

dels instruments. També es redacten nous tractats sobre la seva tècnica interpretativa (és 

a dir, com millorar la manera de tocar un instrument qualsevol), la qual cosa va 

permetre als compositors escriure obres de major dificultat i va obligar als músics 

instrumentistes a especialitzar-se.  

 

 Durant el Renaixement, la música instrumental adquireix un major 

protagonisme, com ja hem dit: deixa de ser un mer acompanyament de la veu per 

convertir-se en un gènere propi. Va aparèixer el virtuosisme instrumental, que es basava 

en la capacitat de l’intèrpret a improvisar, variar i ornamentar.  

 

3.5.1. Les Formes Instrumentals  
 

 Les obres del gènere instrumental les podem agrupar de la  manera següent:  

 

o Composicions derivades de la música vocal: sorgeixen de l’adaptació 

per a instrument dels motets i els madrigals. La canzona i el ricercare 

són exemples d’aquest tipus de composició.  

o Composicions improvisades: a partir d’una peça vocal, on el solista 

improvisa a partir de la melodia original, és a dir, fent variacions sobre la 

melodia principal,  afegint lliurement ornaments instrumentals en una o 

vàries veus. A Espanya les variacions rebien el nom de diferencies 

(també anomenades glosas o recercadas o fantasia).     

 D’altres obres s’improvisen sense cap esquema previ, com la tocata.  La 

 tocata era una forma musical per a instrument de tecla, amb textura 
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 contrapuntística i tractament virtuosístic. A Espanya se l’anomenava 

 tiento, i el compositor que més va destacar va ser Antonio de Cabezón.   

o Composicions per a dansa: en aquesta època, practicar la dansa és un 

signe de distinció; això propicia la composició de diferents peces 

pensades per ser ballades, com la pavana (de compàs quaternari), la 

gallarda (de compàs ternari), la sarabanda i el passamezzo. 

Habitualment, aquestes danses s’interpretaven agrupades de dues en 

dues. Una combinació molt freqüent era l’alternança d’una dansa lenta 

amb una de ràpida (com per exemple, pavana/gallarda). També 

s’alternaven danses de compàs binari o quaternari amb d’altres de ritme 

ternari.   El ritme o pulsació era molt marcat o accentuat per facilitar el 

moviment. Durant el període renaixentista es van publicar molts llibres 

de danses.  Altres danses d’aquest període són la Basse danse/haute 

danse, a Borgonya; la bassa danza/alta danza o saltarello, a Itàlia; els 

canarios (popular canària amb compàs 3/8 o 6/8), la chacona (d’orígen 

amerindi), la moresca (popular dels moriscos a Espanya, amb ritme 

binari i més tard ternari), la spagnoletta (compàs ternari, tempo 

moderat), la tarantela (popular del sud d’Itàlia).    

 

 

3.5.2. Els instruments musicals.  
 

  En el Renaixement, els instruments que més utilitzen els compositors són 

 el llaüt, el clavecí, l’orgue i, a Espanya, la viola de mà.  

 

  Els fabricants d’instruments o luthiers s’agrupaven en gremis i van 

 perfeccionar la construcció dels instruments per millorar-ne la qualitat sonora.   

 

 Tenint en compte les possibilitats polifòniques dels instruments, els podem 

 classificar en :  

 

 a) Instruments polifònics : permeten interpretar una obra polifònica, perquè 

 poden emetre diversos sons simultàniament (acords).  Els instruments polifònics 

 més característics del Renaixement són: el llaüt, la tiorba, la viola de mà (en 

 castellà anomenada vihuela)  l’orgue (fix o portatiu), el clavecí i les seves 

 varietats (espineta i virginal) i  el clavicordi.   

  

 b) Instruments melòdics: permeten interpretar solament una línia melòdica; per 

 tant, per a les composicions polifòniques necessiten agrupar-se amb altres 

 instruments. Els més habituals en aquest període són: la viola, concretament la 

 viola de gamba, la flauta dolça o de bec,  la flauta travessera, la xeremia i la 

 cornamusa (sac de gemecs), el cornetto, la trompeta, el cromorn, el 

 sacabutx, el serpentó i la bombarda.   
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ACTIVITATS.  

 
14. Enllaça correctament aquestes columnes 

 

 Ricercare   Composició improvisada 

 Diferència 

 Pavana    Composició per a dansa 

 Tiento 

 Gallarda    Composició derivada de la música vocal 

 

15. Completa les frases:  

 

 a) Gràcies a la invenció de la ___________ la producció i difusió de música 

 instrumental  va augmentar durant el Renaixement.  
 b) Durant el renaixement es van crear ________________ de música, en la qual 

 van aprendre la majoria de instrumentistes que més tard van treballar en les 

 capelles dels nobles i reis.   

 c) El perfeccionament tècnic dels instruments del renaixement va permetre als 

 compositors escriure _______________ i també els va obligar a 

 ______________  
 d) Durant el Renaixement, la música ___________ es fa autònoma o 

 independent de la música ___________ , perquè deixa de ser un acompanyament 

 de la veu i es converteix en un gènere propi.  

 

16. Treball de recerca: Busca informació sobre els diferents instruments esmentats a 

l’apartat 3.5.2. i confecciona una fitxa que reflecteixi els següents aspectes:  

 

a) Família a la qual pertany i subdivisió dins de la família (per exemple, corda 

fregada, corda pinçada, vent-fusta, vent-metall, de teclat, etc)  

b) Descripció física escrita (es tindrà en compte en la valoració del treball que hi hagi 

representacions visuals (il·lustracions) de cada instrument)  

c) Dades sobre el seu origen, lloc de procedència, i alguna dada històrica important.  

 
17. Relaciona correctament les dues columnes:  

 

 Tocata   Obra de textura polifònica contrapuntística 

 Dansa   Variacions de la melodia 

 Ricercare  Improvisació 

 Diferències  Pulsació accentuada i molt marcada.  

 

18. Marca quines són les afirmacions correctes o incorrectes de la següent sèrie:  

 a) La música de dansa s’interpreta en els actes litúrgics.  

 b) El ricercare és una forma derivada de la música vocal.  

 c) L’instrument més popular a Espanya durant el Renaixement era la viola de 

 gamba.  

 d) El tiento és un tipus de composició improvisada basat en la variació d’una 

 melodia.    

 e) Un luthier era un constructor o fabricant d’instruments.  

 d) Les danses acostumaven a interpretarse agrupades de tres en tres, sempre amb 

 el mateix tempo, o totes tres lentes o totes tres ràpides.  
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19. Completa aquesta taula, referida a les Formes Musicals Vocals i Instrumentals del 

Renaixement.    

 

Les Formes Musicals del Renaixement 

Música Vocal Música Instrumental 

Formes 

Religioses 
Formes Profanes 

Formes 

derivades 

de la 

música 

vocal 

Composicions 

improvisades 

Composicions 

per a dansa 
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3.6. LA MÚSICA RENAIXENTISTA ALS PAÏSOS CATALANS.   

 
 Si la segona part de l’Edat Mitjana fou un període ric per a la música catalana, el 

Renaixement fou una etapa més aviat pobra quant la influència de la corona catalano-

aragonesa a la resta de la península. Amb la unió dinàstica del Regne de Castella i la 

Corona d’Aragó, és a dir, amb el casament dels Reis Catòlics l’any 1469 es produí un 

fort centralisme polític i cultural per part de Castella. Després de la mort de Ferran II el 

Catòlic (1452-1516), la cort desaparegué de Catalunya i Aragó. Solament en fou 

excepció el País Valencià amb la cort dels ducs de Calàbria, culturalment molt activa. 

La llengua catalana també va patir un retrocés a favor de la castellana.  

 

 La majoria de músics catalans, valencians i mallorquins van conrear i 

desenvolupar una forma musical autòctona: l’ensalada. Es tractava d’una obra 

polifònica a quatre veus o més (com el madrigal italià), anomenada d’aquesta manera 

per la barreja d’elements que conté: de llengües (llatí, castellà, català, portugués, gascó, 

italià...); de gèneres (culte i popular, religiós i profà); de caràcters (dramàtic i festiu); de 

textures (monòdica, polifònica homofònica, polifònica contrapuntística).  

 

 El discurs d’aquesta forma musical alternava estils i ritmes diferents, la qual 

cosa va donar a l’obra un caràcter de joc. El tema acostumava a ser nadalenc amb final 

eucarístic. Servia de passatemps i de divertiment de la noblesa i de la burgesia. Era, 

doncs, un divertiment musical.  

 

 Els compositors més importants d’aquest període als Països Catalans van ser :  

 

o Mateu Fletxa el Vell (Prades, Baix Camp,1481-Poblet,1553). Va ser 

mestre de capella de la catedral de Lleida (1523) i mestre de les infantes 

de Castella Maria i Joana, filles de l’emperador Carles V. La seva 

producció són les ensalades (El jubilata, El fuego, La bomba, La negrina, 

La guerra i La justa) i els villancets.   

o Mateu Fletxa el Jove ( Prades, Baix Camp, 1530-La Portella, Solsonès, 

1599). Era nebot de l’anterior. Va viure a Castella, a València i a Roma. 

L’any 1564 va esdevenir capellà de l’emperadriu Maria, muller de 

Maximilià II, rei de Bohèmia, Hongria i emperador d’Alemanya. Les 

seves obres foren impreses a Venècia i a Praga. En aquesta ciutat va 

imprimir tres llibres de polifonia, una col·lecció d’ensalades de diversos 

compositors i tres de pròpies (La feria i Las cañas, a quatre veus, i Ben 

convene Madona, a cinc veus).   

o Lluís del Milà (Xàtiva? 1500? – València, després de 1561). Va passar 

bona part de la seva vida a València, a la cort de Germana de Foix 

(segona esposa de Ferran II). A Túria va publicar tres obres: Libro de 

Motes (1535), El cortesano (1561) i la més important col.lecció de 

música per a viola de mà, amb finalitat didàctica, Libro de música de 

vihuela de mano intitulado El Maestro (1536). Aquest llibre conté les 

primeres tabulatures editades a la península, com també variacions sobre 

villancets, fantasies i pavanes. Les tabulatures són reduccions pràctiques 

de les veus en una pauta i expressades mitjançant lletres o xifres.  
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GUIA-COMENTARI  DE LES AUDICIONS DEL 

RENAIXEMENT. 
  

 

1. Miserere mei,  Deus.  (Selectivitat) 

    Compositor: Josquin Desprez 

 

 Aquest compositor pertany a l’escola Franco-flamenca, nascut al nord de França 

però que també va treballar molt de temps a Itàlia. Va elevar la música a un nivell d’alta 

expressivitat, inspirat pel text, amb una tècnica de composició musical clara i 

transparent.  

 En aquest motet, escrit a 5 veus i en tres parts, veiem com Josquin aplica la 

“bicinia”, procediment compositiu segons el qual hi ha combinacions diverses de 2, 3 i 

4 veus, la qual cosa fa que hi hagi clars contrastos sonors i una pluricoralitat aparent. Hi 

ha dues veus que s’acoplen i s’oposen a les altres dos o a les quatre veus. Les parelles 

de veus s’imiten entre si.  

 La textura de l’obra és polifònica amb un predomini contrapuntístic. Quan les 

veus actuen en “bicinia” (aparellades de dos en dos) aleshores veiem que s’opta per 

l’homofonia.  

 

2. Cruda Amarilli (Selectivitat) 

    Compositor: Luca Marenzio 

 

 Aquesta peça és un madrigal de la 3ª etapa, és a dir, dels darrers madrigals. Luca 

Marenzio utilitza la polifonia contrapuntística d’estil imitatiu, com es veu de bon 

principi, combinant-la amb fragments de polifonia homofònica. Hi ha canvis de ritme i 

de caràcter, seguint l’expressivitat del text. El resultat és d’una gran bellesa.  

 

El text del madrigal és el següent:  

 

Cruda Amarilli, che co’l nome ancora 

D’amar, ahí lasso, amaramente insegni;  

Amarilli, del candido ligustro 

Più candida e più bella,  

Ma de l’aspido sordo 

E più sorda, e più fera, e più fugace;  

Poi chè col dir t’offendo, I’mi morrò tacendo 

.  
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3. La Bomba (Selectivitat) 

      Compositor: Mateu Fletxa “El vell” (1481-1553) 

 

 Aquest compositor fou mestre de capella de la catedral de Lleida (1523) i mestre 

de les infantes de Castella Maria i Joana, filles de l’emperador Carles V. Va composar 

“ensalades” i “villancicos”.  

  

 En aquesta composició barreja música vocal i instrumental, religiosa i profana 

(dindirindin),  i la textura contrapuntística i homofònica i també hi ha imitacions. 

També hi ha un canvi de compàs que separen la composició en dues parts o seccions 

ben diferenciades. La primera secció té compàs binari i la segona té compàs quaternari, 

amb un ritme més viu i alegre. Els instruments utilitzats van des de la corda fregada 

(violes), corda pinçada (vihuela, guitarra, tiorba) al vent, fusta i metall (flautes, 

bombardes, corneta, dulzaina, chalumeau)  i la percussió.   

 

4. Diferencias sobre el Canto del Caballero. (Selectivitat) 

      Compositor: Antonio de Cabezón.  

 

 Les diferències són la versió espanyola de les Variacions. Es presenta un tema 

melòdic sobre el qual s’aniràn creant diferències. Aquest músic era cec de naixement i 

va començar la seva carrera com organista de la reina Isabel el 1526, entrant després al 

servei del grup de cambra espanyol de Carles V i després, a partir de 1548, en la capella 

de Felip II. La melodia del Cant del Cavaller la podem trobar posteriorment a l’obra de 

teatre de Lope de Vega “El Caballero de Olmedo”, escrita cap al 1620.  

 

 En aquesta versió la sentim interpretada per una viola de mà.   Té un clara 

textura polifònica contrapuntística. El caràcter és tranquil, molt expressiu i molt 

melangiós. A mida que avancen les diferències es demostra la gran tècnica compositiva 

d’aquest compositor, molt apreciat pel rei Felip II, tant, que fins i tot va tocar en el 

casament d’aquest rei i la reina anglesa Maria Tudor, a la catedral de Winchester.  

 

 

   

  

   

     

 

     

 
 

 

 

 

 

 


