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La música  del Renaixement

Renaixement vol dir tornar a néixer, degut a que en totes les arts es cerca tornar a reproduir 
la grandiositat de l’època grega i romana, després del parèntesi de recolliment i austeritat de 
l’Edat  Mitjana.  En la música, però, té lloc la consolidació i  desenvolupament de la polifonia 
apareguda al final de l’edat  mitjana. Per tant, més que de “renaixement” caldria parlar d’un 
veritable “naixement” de la música occidental.

Estem situats en els segles XV i XVI. En l’Edat Moderna. En aquesta època, cada ciutat i cada 
cort rivalitza en ésser el centre cultural més important, i, els que tenen diners, criden al seu 
costat i protegeixen a poetes, pintors, escultors, arquitectes i també músics.

1. Consolidació de la polifonia  
A finals de l’Edat Mitjana els autors sobreposaven veus successives a altres que ja estaven 
composades; resultaven veus independents, amb lletres diferents. 

En la música Renaixentista els compositors escriuen totes les veus simultàniament, jugant 
amb elles per aconseguir efectes determinats amb el so empastat.

Els propis músics varen derivar  cap un nou tipus de composició que s’anomena “monodia 
acompanyada”, és a dir,  una veu principal i les altres que l’acompanyen; forma que ha estat 
durant molts anys l’esquema bàsic de la composició.

La música instrumental del Renaixement vol imitar el so empastat dels cors. Tècnicament, els 
instruments van millorant  per poder tocar junts en “Consorts”,  que són grups d'una mateixa 
família en que cada instrument toca una veu diferent.

Els instruments de vent, a excepció de l’orgue, eren considerats vulgars i reservats per a la 
música popular. Els instruments de corda i l’orgue eren els més estimats perquè tenien un so 
més dolç.

Flauta travessera      flautes de bec trompeta

vihuela viola da gamba arpa tiorba

2. Els compositors del Renaixement  
Ara,  la  composició  ja  no  és  anònima  com a  l’Edat  Mitjana.  Compositors  que  cal  recordar 
d’aquest període:

Alemanya: Orlando de Lassus
Anglaterra: Dunstable, Taverner, Tye
França: Dufay, Ockeghem, Josquin Desprez, Janequin
Espanya: Juan del Encina, Tomàs Luís de Victoria, Juan Vasquez, 
Joan Brudieu
Itàlia: Palestrina, Marenzio, Gesualdo, Monteverdi, Gabrieli
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Música del Renaixement: 
Amor que tens ma vida, dansa baixa, pavana. 
Autor: Thoinot Arbeau, s.XVI.

Text: (versió catalana)
1.Amor que tens ma vida 2.Apropa't bella rosa, 3.Primer veuràs cansades
captiva en ton mirar. Apropa't amor meu. les ones recular.
Ton cor m'atrau i em crida No siguis desdenyosa I el sol de llums daurades
qui no et sabrà estimar. Ja que el meu cor és teu. deixar d'il·luminar.
Si tu no em dons conhort, No patiré mai més, Ans que el meu pensament
m'espera ja la mort. Si vols donar-me un bes. t'oblidi un sol moment.
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