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La música medieval: L’Ars Nova
L’ARS NOVA

L’Ars nova és el període musical que es desenvolupa durant el  segle XIV. Com el seu nom 
indica, la música es converteix en un “art nou”, en l’oposició a l’”art antic”. En el segle anterior la 
música  era  eminentment  religiosa  i  ara  el  repertori  també  abastarà  música  profana  (no 
religiosa).

Amb  la  progressiva  complicació  de  les  veus  es  fa  precís  determinar  cada  cop  més 
concretament el que ha de fer cada intèrpret. Així, doncs, apareixen els noms que distingeixen 
cada nota (ut, re, mi, fa, sol, la, si ), la necessitat de marcar el ritme i, per tant, el compàs, i la 
mesura de la música.

La notació, doncs, ja és bàsicament com l'actual. Només no hi ha les barres de compàs, però la 
resta, sí.

Les composicions de l’Ars nova es caracteritzen per la recerca de noves sonoritats i formes 
polifòniques.  Moltes  vegades,  però,  només  es  cantava  una  sola  veu  i,  les  altres,  eren 
reemplaçades per un o diversos instruments.

Els papes critiquen aquest nou art, dient que les misses composades d'aquesta manera no 
s'entenien.

Aquesta  complexitat  en  la  composició  fa  dels  autors  artistes  reconeguts  i  apreciats  que 
composen obres per a grupets de gent culta que es reuneixen per gaudir d’aquestes obres.

El  compositor  Philipe  de  Vitry  (Paris,1291-1361) 
introdueix  el  concepte  d’Ars  nova.  El  principal 
compositor medieval francès, que amb la seva obra 
marca  el  pas  de  l’ars  antiqua  a  l’Ars  nova,  és  en 
Guillaume de Machault (Reims,1300-1377). 

En aquesta època,  el  1348,  Europa resta  afectada 
per  la  Pesta  Negra,  que  portada  pels  viatgers 
procedents  de Xina,  mata  tres  quartes  parts  de la 
població.

Philippe de Vitry               Guillaume de Machault

La història de la música no és la història d'una complicació; no és com un procés tecnològic. 
Arriba un punt que un estil satura i es produeix el canvi com a solució.

La música medieval, cap al final, es complica tant que es passa al Renaixement. El prinicipi del 
Renaixement  és més senzill  que el  final  de la música medieval.  Així  també, el  principi  del 
Barroc serà més senzill que el final del Renaixement.

El  Renaixement  significarà  recuperar  Grècia  i  Roma.  L'Edat  Mitjana,  d'entrada  és  un  nom 
despectiu que fa referència al període fosc entre Grècia i Roma i el Renaixement.

A Anglaterra, en ser una illa, a finals de l'edat mitjana, s'intueixen canvis musicals que ja fan 
sospitar que hi haurà un canvi. 
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Música medieval: L’Ars nova
Cànon Splendens ceptigera 
El Llibre Vermell de Montserrat es un còdex (manuscrit medieval) que es copià el 1399 i que 
conté entre molts altres textos, un cançoner dedicat a la mare de Déu de Montserrat. Se salvà 
de l’incendi  del  monestir  durant  la  Guerra del  francès el  1811  perquè casualment  l’havien 
traslladat a Barcelona per ser estudiat.

Text: 
Splendens ceptigera
Nostrisis advocata
Virgo puerpera.

Tundentes pectora
Crimina confitentes
Simus altissimo.
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