
● Els trobadors eren músics i poetes de l'Edat Mitjana (s.XI-XIII)
● Apareixen els trobadors i les trobadoiritz (compositors i cantants de 

cançons) i els joglars (intèrprets cantants, poetes, músics, malabaristes...).
● Els joglars, a vegades, feien de portadors de notícies.
● El llatí es va deteriorant i l'anomenat llatí vulgar donarà pas a les llengües 

romàniques. Els primers trobadors escrivien en llengua d'OC (occità).
● Els temes de les poesies gairebé eren sempre amorosos, però també 

tractaven la natura, la política o les gestes heroiques.
● Al s.XII Europa comença a canviar. Hi ha molts d'intercanvis comercials i 

culturals. Apareixen nous pobles Formats per artesans, comerciants i 
petits propietaris..

● Han arribat a nosaltres unes 260 melodies i cap acompanyament 
instrumental.

TANT M'ABELIS 
autor: Berenguer de Palou
text en occità

Tant m'abelis joys, et amors e chans,
Et alegrier, deport e cortezia,
Que'l mon non a ricor ni manentia
Don mielhs d'aisso.m tengures per benanans;
Doncs, sai hieu ben que midons ten las claus
De totz los bens qu'ieu aten ni esper,
E ren d'aisso sens lieys non puesc aver.

Text en català

Tant m'agrada la joia, amor i cant,
i alegria, diversió i cortesia,
que al món no hi ha riquesa ni cabdal
que en fessin sentir més benaurat;
doncs, bé sé jo que la meva dama té les claus
de tots els béns que jo atenc i esper,
i res d'això no puc tenir sense ella.



El saltiri és un instrument de 
corda pinçada, d'origen àrab, 
amb una caixa de 
ressonància que pot tenir 
diferents formes. Es tocava 
molt a l'Edat Mitjana i com 
que solia ser de mida petita, 
se'l penjaven del coll o bé el 
recolzaven sobre els genolls.

La viella és un instrument de 
corda fregada, de la família 
dels violins.

El llaüt medieval és un 
instrument de corda pinçada, 
amb mànec i amb forma de 
pera.



La viola de roda té una roda 
que frega les cordes. Amb 
la ma dreta, el músic gira el 
mànec que acciona la roda 
que fa vibrar les cordes. 
Amb la mà esquerra, toca la 
melodia a través d'un teclat. 
Amb els bordons (cordes 
més gruixudes) es poden 
fer pedals greus, és a dir 
notes llargues que sonen 
mentre es toca la melodia.

La flauta és un instrument de 
vent molt utilitzat en aquesta 
època.


