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La música medieval: El cant gregorià
Anomenem música medieval aquella música feta entre els segles V i XV i podem diferenciar:

⇒ Cant gregorià
⇒ Ars Antiqua
⇒ Ars Nova

Les primeres grafies musicals
Les primeres grafies, que van aparèixer al segle VIII, eren 
purament  orientatives  de  si  la  melodia  anava  amunt  o 
avall.  Eren  com  unes  regles  nemotècniques  que 
s'escrivien els cantaires per recordar com feia la melodia.

Després  apareixen  els  “neumes”,  segle  X,  que  és  la 
notació  musical  que indica  una nota  i  que  té  la  forma 
quadrada o romànica. 

Es comença a posar una línia horitzontal, segle XI, com a punt de referència de l’altura de les 
notes.

En aquest esquema senzill se li van afegint 
ratlles  per  a  determinar  més  bé  quina  és 
cada nota fins arribar al  tetragrama (quatre 
línies) típic del Cant Gregorià.

L'evolució de la notació es dóna pel que fa a 
l'altura  de  so.  El  ritme  quedarà  per  més 
endavant.

Actualment s’utilitza el pentagrama (cinc línies).

El Cant Gregorià
A la caiguda de l'imperi  romà queda un mosaic de pobles que no s'entenen massa. L'edat 
mitjana és la reconstrucció de l'Europa actual. L'any 800 Carlemagne fou coronat emperador 
pel Sant Pare. Significava fer una aliança entre els dos poders per fer resorgir l'imperi.
El  cant  gregorià  és  un  repertori  que  ha  perdurat  més  de  1.000  anys,  que  està  lligat  al 
cristianisme i que tenia com objectiu la unificació de tots els cants religiosos, per així poder 
durar infinitament. 

El  nom de cant  gregorià  ve donat  pel  Papa Gregori  I,  que realitza la  unificació  dels  cants 
religiosos heretats dels ritus hebraics, de manera que a cada ritual hi correspongui un cant 
determinat;  s’envien per tot  Europa cantaires que ensenyen a totes les esglésies locals les 
melodies que han d’aplicar a cada oració. I els fan aprendre de memòria perquè no es coneix 
encara la musica escrita.

El Cant Gregorià és monòdic, que vol dir d’una sola melodia, a una sola veu. Tots els cantaires 
canten el mateix. Es canta sempre en llatí. És de ritme lliure i, en el Gregorià primitiu, a cada 
síl·laba li correspon una nota. Més tard apareix el Cant Gregorià que s’anomena “melismàtic” 
on cada síl.laba té més d’una nota. 
L’evolució de la melodia segueix l’accentuació de les paraules, de manera que la nota més alta 
és en la síl.laba que correspon l’accent.

El cant gregorià és el fonament de tota la música medieval i també de la història de la música.

Els edificis construïts en aquesta època són principalment religiosos i d'estil romànic.
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Veni creator és un himne gregorià a una sola veu, anònim dels 
segles X-XI.

És en llatí, i el seu significat és:
Veniu Esperit Sant, visiteu les ments dels vostres fidels,
ompliu de gràcia els cors que vàreu crear.
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