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La música del Barroc

Musicalment,  el  barroc  va  néixer  a  Itàlia,  però  es  va  estendre  a  altres  països,  com  ara 
Alemanya, Anglaterra, França, Espanya i, fins i tot, va arribar a Amèrica. L'hem de situar del 
1600-1750.

El nom de “barroc” és més aviat despectiu i  el posa la generació posterior (el classicisme), 
refusant tota la  grandiloqüència i  complexitat  barroques.  En portuguès perla barroca vol  dir 
“perla  irregular”.  El  mot  ‘Barroc’  s’aplica  en  totes  les  arts  a  aquells  estils  posteriors  al 
Renaixement,  que s’allunyen de les normes ben determinades anomenades ‘clàssiques’:  es 
dóna llibertat a la fantasia de l’artista, al seu lluïment.

En el cas de la música no podem parlar de l’allunyament de les formes clàssiques perquè el 
“Classicisme” en la música ve precisament després de l’època barroca.

Aquesta llibertat i fantasia barroques signifiquen un gran impuls per a l’evolució de la música: la 
tècnica  dels  instruments  i  de  la  veu  evoluciona  moltíssim  i  hi  ha  innovacions  que  seran 
bàsiques per a les èpoques posteriors.

Monteverdi  és  el  compositor  clau  dels  inicis.  Quan  es  nota  que  la  música  ja  no  és  del 
Renaixement? Quan apareix el baix continu. Improvisació en les notes greus. S'indica l'acord i 
el xifrat i l'instrumentista improvisa.

Per  primera  vegada:  música  instrumental.  Els  instruments  a  partir  del  Barroc  tindran  una 
música pròpia, escrita expressament per ser tocada, i per tant no lligada a un text i molt més 
adaptada a les seves possibilitats tècniques. 

Del Barroc provenen molts conceptes musicals. Neix el concepte de solista, tant per al cant, 
com per als instruments. També l'orquestra. 

Gèneres que tenen el seu origen en el Barroc: 
l'òpera, la cantata i l'oratori. També l'origen del 
concert per a instrument solista neix en aquesta 
època sota la forma del concerto grosso.

El violí i la seva família (4 cordes) apareixen en 
el Barroc i conviu amb la família de les violes (sis 
cordes).

Compositors que cal recordar del Barroc
Itàlia:  Monteverdi,  Vivaldi,  Corelli,  Scarlatti,  Albinoni,  Marcello, 
Pergolesi.

França: Couperin, Lully, Rameau.

Alemanya: J.S. Bach, Telemann, Händel, Pachelbel.

Anglaterra: Purcell, Händel hi va viure molt temps.

Catalunya: Joan Cererols, Joan Baptista Cabanilles, Antoni Soler.
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Música del Barroc: 

Cànon a tres, de Johannes Pachelbel (1653-1706)
Aquesta obra consta de quatre línies:

• un baix de dos compassos que es va repetint durant tota 
l'obra i que esdevé un baix obstinat.

• Tres veus que a manera de cànon van sobreposant 
diverses frases musicals de ritme cada vegada més intens.
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