
El	Barroc	(1600	–	1750)	 	
Característiques:	
	

• La	música	ja	no	serveix	a	la	paraula	sinó	que	sobrepassa	tot	això.		
• S’imposa	 el	 sistema	 harmònic	 vertical,	 les	 veus	 tenen	 una	 importància	

diferent,	hi	ha	una	principal	i	les	demés	acompanyen	amb	un	baix	continu.	
• Ja	no	son	intercanviables	els	diferents	tipus	de	música,	la	música	vocal	ja	no	

es	podrà	interpretar	amb	instruments	i	al	contrari.	
• S’intensifica	la	força	emocional	de	les	paraules,	sorgiran	l’ària,	el	recitatiu	i	

l’arioso.	
• Sorgiran	 els	 millors	 constructors	 d’instruments	 de	 tots	 els	 temps:	

Stradivarius,	Amati	 i	Guarnieri.	 La	música	arriba	a	 tal	 virtuosisme	que	els	
instruments	han	de	ser	capaços	d’arribar	a	grans	velocitats.	

	
Formes	musicals	i	vocals	que	apareixen:		
	

• Suite:	Unió	d’una	sola	obra	de	varies	danses	de	diferent	caràcter.	
• Sonata:	Música	per	ser	“sonada	–	tocada”.	Contraposició	de	moviments	que	

normalment	solen	ser	quatre.	Poden	ser	sonata	solo,	s.	duo	i	s.	trio.	Només	
es	toca	per	un	sol	instrument.	

• Concert:	 Forma	 orquestral	 que	 normalment	 sol	 tenir	 tres	 moviments	
(Allegro-Adagio-Allegro).	 Pot	 ser	 Concerto	 Grosso	 si	 es	 per	 a	 un	 grup	 de	
solistes	més	orquestra	o	Concerto	Solo		si	es	per	solista	i	orquestra.		

• Òpera:	 	 Teatre	 representat,	 cantat	 per	 solistes	 i	 cor	 i	 acompanyat	 per	
orquestra.	

• Oratori:	Semblant	a	la	òpera,	però	en	aquest	cas,	no	es	representa	i	la	seva	
temàtica	sempre	és	religiosa	o	en	molts	pocs	casos	profana.	

• Cantata:	 Normalment	 està	 escrita	 per	 una	 o	 varies	 veus	 solistes	 amb	
acompanyament	musical	 i	 de	 vegades	 inclouen	 un	 cor.	 Poden	 ser	 tant	 de	
temàtica	religiosa	com	profana.	

• Passió:	Es	un	 tipus	de	gènere	on	es	composa	 la	música	a	 través	d’un	 text	
relacionat	 directament	 amb	 la	 passió	 i	mort	 de	 Crist.	 Es	 pot	 basar	 en	 els	
quatre	 evangelis	 (segon	 Sant	 Mateo,	 Marcos,	 Lucas	 o	 Juan)	 o	 pot	 tenir	
elements	de	tots	quatre.	

	
A. Vivaldi	(1678	–	1741)	
Va	 composar	 477	 concerts,	 46	
òperes,	 etc.	 	 A	 l’any	 1725	 va	
composar	un	cicle	de	12	concerts	
anomenats	Il	Cimento	de	l’armonia	
e	 dell’invenzione.	 Es	 una	 sèrie	 de	
concerts	per	violí	 i	orquestra	 ,	els	
més	 coneguts	 son	 els	 4	 primers,	
les	estacions	(la	primavera,	l’estiu,	
la	tardor	i	l’hivern).	
è	Àudio:	Les	estacions.	

	



J.S.	Bach	(1685	–	1750)		
Nascut	a	Alemanya	va	ser	un	gran	
organista	 i	 clavecinista.	 Era	 un	
compositor	 molt	 perfeccionista,	
creia	que	 l’artista	podia	educar	al	
públic	 i	 no	 acceptava	 realitzar	
peces	 fàcils	per	agradar	al	públic.	
Les	 cantants	 es	 queixaven	 de	 la	
dificultat	 de	 la	 seva	 música	
religiosa.	 Els	 últims	 anys	 de	 la	
seva	 vida	 va	 tindre	 una	 malaltia	
als	 ulls	 i	 es	 va	 quedar	 cec.	 Entre	
les	 seves	 obres	 més	 importants	
destaquen:	 els	 concerts	 de	
Brandemburg,	 el	 clave	 bien	
temperado,	 la	 missa	 en	 si	 menor,	
l’art	 de	 la	 fuga,	 la	 passió	 segons	
sant	Mateu,	variacions	Goldberg...		

è 	 Àudio:	 Tocata	 i	 fuga	 en	 re	
menor.	

	
	
	

	 	 	 	
G.F.	Haendel	(1685	–	1759)	
Neix	 a	 Alemanya	 però	 desenvolupa	 tota	 la	 seva	 carrera	 a	 Anglaterra.	 Amb	
aquest	compositor	arribarem	al	final	del	barroc	i	ja	es	començaran	a	notar	els	
canvis	cap	al	classicisme.	Haendel	elabora	la	seva	música	per	satisfer	els	gustos	
del	públic	en	comptes	de	fer-ho	per	la	noblesa	o	els	mecenes	que	era	l’habitual.	
El	seu	estil	de	música	ve	entreteixit	de	la	música	alemanya	(contrapunt),	de	la	
italiana	 (belcanto/melodia),	 de	 la	 francesa	 (elegància	 i	 solemnitat)	 i	 de	
l’anglesa	 (senzillesa	 i	 força).	 Va	 fer	molta	música	 vocal	 (290	 composicions)	 i	
instrumental	 (	 +	 de	 200).	 També	 va	 fer	 43	 òperes	 de	 les	 que	 destaquen:	
Agrippina	 (1709),	 Rinaldo	 (1711),	 Júlio	 César	 (1724),	 Tamerlano	 (1724)	 i	
Sémele	(1744).	L’oratori	més	conegut	i	el	més	interpretat	es	el	Messiah	(1741).	
	

		

“Haendel	es	el	compositor	més	gran	
que	ha	existit	mai,	m’exposo	davant	
d’ell	 i	 m’agenollaria	 davant	 de	 la	
seva	tomba”.	L.V.	Beethoven.	
	
è	Àudio:	Messiah	(Hallelujah)	
è	Àudio:	Música	aquàtica	Suite	n.2	
	

En	general	la	música	del	barroc	s’ha	utilitzat	a	moltes	pel·lícules,	ara	veurem	un	
parell	d’exemples:	
	
è	Master	and	Comander,	música	de	Bach,	Albioni	i	Bocherini.	Escena	Final.	
èBarry	Lyndon,	música	de	Haendel	(sarabande).	Escena	del	duel.	



	
	


